
 

 

 

 
  
 
 

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA  
 

Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa § 113 až § 116 zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

 
SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 

 
 

dodanie tovarov: 

 

Satelitné telemetrické obojky s prevádzkou 
 

Súlad súťažných podkladov so zákonom o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov potvrdzuje: 
 

 
 
 
 

         
                 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                             Ing. Iveta Danišová 
       
 
 
Súťažné podklady schválil : 
 
 

 
 

      –––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––  
        Ing. Milan Boroš    
                                        generálny riaditeľ 

 
 
Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v týchto súťažných podkladoch, sa 
riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v platnom znení ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania. 

 
 

Banská Bystrica júl 2017 

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

TAJOVSKÉHO 28B,  974 01 Banská Bystrica 
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Časť I. 
INFORMÁCIE O VEREJNOM OBSTARÁVATEĽOVI 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 

Názov organizácie:   Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 
 Adresa sídla:     Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica 
 Štatutárny zástupca:  Ing. Milan Boroš, generálny riaditeľ 
 Tel/fax:    +421 48 4722026 / +421 48 4722036 
 IČO:   17058520 
 DIČ:  2021526188 
          Web:   www.sopsr.sk  
           Kontaktná osoba za verejného obstarávateľa: Ing. Iveta Danišová 
          Email:   iveta.danisova@sopsr.sk 
 
 

Časť II. 
INFORMÁCIE O PREDMETE ZÁKAZKY 

 
2. PREDMET ZÁKAZKY:  

 
2.1 Názov predmetu zákazky:  Satelitné telemetrické obojky s prevádzkou 
 
2.2 Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

Hlavný predmet:  
32441000-6 Telemetrické zariadenia  

2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, technické požiadavky:  
Opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov.  

2.4 Predpokladaná hodnota zákazky: 142 255,89 EUR bez DPH.  
2.5 Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie rámcovej dohody s jedným (úspešným) uchádzačom. Návrh 

rámcovej dohody tvorí prílohu č. 2 týchto súťažných podkladov.  
 
3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY  
 
3.1 Predmet zákazky pozostáva z troch častí. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky 
 Časť 1.: Satelitné telemetrické obojky s prevádzkou pre rysa ostrovida 12 kusov a vlka dravého 14 kusov 
 Predpokladaná hodnota zákazky: 93 636,82 EUR bez DPH 
 Časť 2.: Satelitné telemetrické obojky s prevádzkou pre medveďa hnedého 5 kusov 
 Predpokladaná hodnota zákazky: 22 552,85 EUR bez DPH 
 Časť 3.: Satelitné telemetrické obojky s prevádzkou pre zubra hrivnatého 6 kusov 
 Predpokladaná hodnota zákazky: 26 066,22 EUR bez DPH 
 
4. MIESTO POSKYTNUTIA PREDMETU ZÁKAZKY  
 
4.1 Miesto dodania tovaru: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, Banská Bystrica  
4.2 NUTS: SK032 
 
5. LEHOTA DODANIA  
 
5.1 Realizácia predmetu zákazky – dodanie tovaru a zabezpečenie prevádzky bude realizované na základe rámcovej 

dohody v priebehu 60 mesiacov podľa potreby verejného obstarávateľa.  
 

6. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV  
 
6.1 V prípade schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok plánuje verejný obstarávateľ zákazku na časť 1. 

financovať z prostriedkov Štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF) v rámci Operačného programu Kvalita 
životného prostredia. Časť 2. bude financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci „Zásahového tímu pre 

http://www.sopsr.sk/
mailto:iveta.danisova@sopsr.sk
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medveďa hnedého“ a časť 3. z prostriedkov štátneho rozpočtu „Realizácia programu záchrany druhu zubor hrivnatý 
(Bison bonasus)“ – udržateľnosť projektu. 

 
Časť III. 

INFORMÁCIE O PONUKE 
Príprava ponuky  
7. VYHOTOVENIE PONUKY  
 
7.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to tak, aby bolo zabezpečené trvalé zachytenie jej obsahu.  
7.2 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na 

vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú 
slovom „Ostatné“.  

7.3 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované vo výzve na predkladanie ponúk, prostredníctvom 
ktorej bolo vyhlásené verejné obstarávanie a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako 
originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak. Doklady vyhotovené uchádzačom, musia byť 
podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.  

7.4 Uchádzač predloží ponuku v písomnej forme (listinnej podobe) v uzavretom obale, rozdelenú na dve časti podľa bodu 
12.1. Okrem písomnej formy predloží uchádzač každú časť ponuky aj v elektronickej podobe, každú na samostatnom 
CD, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej 
podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu 
týchto osôb a odtlačku pečiatky. Všetky súbory na CD musia byť vo formáte pdf.  

7.5 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač 
alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné.  

 
8. JAZYK PONUKY  
 
8.1 Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad 

alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to 
neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 
rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.  

 
9. VARIANTNÉ RIEŠENIE  
 
9.1 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.  
9.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnocovania a bude sa 

naň hľadieť, akoby nebolo predložené.  

 
10. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE, MENA FINANČNÉHO PLNENIA  
 
10.1 Cena bude stanovená a bude spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom 

znení.  
10.2 Uchádzačom navrhnutá zmluvná cena bude vyjadrená v eurách, so zaokrúhlením na dve desatinné miesta za celý 

predmet zákazky.  
10.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:  

navrhovaná zmluvná cena bez DPH,  
sadzba DPH a výška DPH,  
navrhovaná zmluvná cena s DPH.  

10.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH 
upozorní v ponuke.  

10.5 Podkladom pre spracovanie ceny je Cenová tabuľka (príloha č. 7 súťažných podkladov) a Návrh na plnenie kritérií – 
Cenová ponuka (príloha č. 5 súťažných podkladov). Uchádzač uvedie presné označenie - značku, typ ponúkaného 
a v špecifikácii opísaného satelitného telemetrického obojku buď priamo v Cenovej tabuľke alebo k nej priloží zoznam 
položiek predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 k Rámcovej dohode. Uchádzač ocení každú jednu položku .  

10.6 Uchádzač pre každú položku uvedie jednotkovú cenu. Cena položky bude daná súčinom jednotkovej ceny 
a množstva merných jednotiek.  

10.7 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí pokryť náklady na všetky položky tvoriace cenovú tabuľku vrátane 
dopravy do miesta sídla verejného obstarávateľa.  

10.8 Zmluvná cena v súlade so zákonom o cenách bude maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.  
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11. ZÁBEZPEKA PONUKY  
 
11.1 Zábezpeka sa vyžaduje sa vyžaduje vo výške 3.000,00 EUR. Podmienky jej zloženia a podmienky jej uvoľnenia alebo 

vrátenia sú uvedené v článku VIII. Týchto súťažných podkladov.  
 
Obsah ponuky  
12. OBSAH PONUKY  
 
12.1 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií 

na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú 
slovom „Ostatné“ a označenie časti, do ktorej sa ponuka predkladá.  

12.2 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty podľa bodov 13. a 14. týchto súťažných 
podkladov, vo forme uvedenej v týchto súťažných podkladoch, doplnené tak ako je to stanovené v týchto bodoch 
súťažných podkladov.  

12.3 Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom v ponuke predložiť aj podpísaný zoznam všetkých predkladaných 
dokladov, dokumentov a vyhlásení. Verejný obstarávateľ ďalej odporúča všetky strany ponuky očíslovať a ponuku 
pevne zviazať, aby tvorila jeden celok a bola nerozoberateľná.  

 
 
13. PONUKA, ČASŤ OZNAČENÁ AKO „OSTATNÉ“ PREDLOŽENÁ UCHÁDZAČOM MUSÍ OBSAHOVAŤ:  
 
13.1  Identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena osobitne) – obchodné meno/názov, 

sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača, IČO, kontaktnú osobu, 
tel. číslo kontaktnej osoby, číslo faxu, e-mail (podľa prílohy č. 6 týchto súťažných podkladov).  

13.2 Doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v bodoch III.1.1 
a III.1.3 výzvy na predkladanie ponúk Vestník č. 148/2017, zo dňa 28.07.2017, 10856-WYT.  

13.3 Návrh zmluvy podľa prílohy č. 2 týchto súťažných podkladov bez uvedenia zmluvných cien.  
Návrh zmluvy – rámcová dohoda musí byť doplnená o identifikačné údaje uchádzača a podpísaný uchádzačom 
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.  

13.4 Podpísané vyhlásenie – vyplnený formulár podľa prílohy č. 3 týchto súťažných podkladov.  
13.5 Plná moc v prípade skupiny dodávateľov – vyplnený formulár podľa prílohy č. 4 týchto súťažných podkladov.  
13.6 Podpísaný zoznam všetkých predkladaných dokladov, dokumentov a vyhlásení (odporúča sa).  
13.7 Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia, z ktorého musí vyplývať splnenie všetkých podmienok stanovených 

v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky. Opis musí obsahovať u každého tovaru jednoznačnú informáciu, či tovar 
tvoriaci ponúkaný predmet plnenia spĺňa požadované funkčné charakteristiky, technické parametre a ďalšie 
požiadavky uvedené v prílohe č. 1 k týmto súťažným podkladom Opis predmetu zákazky, resp. informáciu, ktoré 
charakteristiky, parametre a požiadavky sú rozdielne oproti požadovaným, s uvedením ich hodnoty. Pri každom 
dodávanom tovare bude uvedený úplný názov (typ) a značka (výrobca). Uchádzač k opisu ponúkaného tovaru môže 
predložiť aj fotografie (prospekt) dodávaného tovaru.  

13.8 Identifikačné údaje navrhovaných subdodávateľov s uvedením podielu zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať 
subdodávateľom a predmety subdodávok.  
V prípade, ak uchádzač nemá v úmysle zadať podiel zákazky subdodávateľom, na túto skutočnosť upozorní 
verejného obstarávateľa v ponuke, napr. formou vyhlásenia o tom, že nemá v úmysle zadať podiel zákazky 
subdodávateľom.  

13.9 Doklad preukazujúci zloženie zábezpeky.  
13.10 CD/DVD nosič/nosiče alebo iné vhodné médium/médiá s obsahom celej časti ponuky podľa týchto súťažných 

podkladov.  
 
14. PONUKA, ČASŤ OZNAČENÁ AKO „KRITÉRIA“ PREDLOŽENÁ UCHÁDZAČOM MUSÍ OBSAHOVAŤ:  
 
14.1 Návrh na plnenie kritérií – Cenová ponuka (vyplnená príloha č. 5 týchto súťažných podkladov).  
14.2 Návrh rámcovej dohody podľa prílohy č. 2 týchto súťažných podkladov vrátane príloh s uvedením zmluvných cien 

spolu s vyplnenou cenovou tabuľkou (príloha č. 7 súťažných podkladov). Návrh rámcovej dohody musí byť 
doplnený o identifikačné údaje uchádzača a podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.  

14.3 CD/DVD nosič/nosiče alebo iné vhodné médium/médiá s obsahom celej časti ponuky podľa týchto súťažných 
podkladov.  
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Predkladanie ponuky  
15. NÁKLADY NA PONUKU  
 
15.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči 

verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. Ponuky doručené predpísaným 
spôsobom podľa týchto súťažných podkladov na adresu uvedenú vo výzve na predkladanie ponúk, v lehote na 
predkladanie ponúk podľa týchto súťažných podkladov sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť 
dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania.  

 
16. OPRÁVNENIE PREDLOŽIŤ PONUKU  
  
16.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom 

skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je 
súčasne členom skupiny dodávateľov.  

16.2 V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá, verejný obstarávateľ bude podľa § 37 ods. 7 zákona 
o verejnom obstarávaní vyžadovať vytvorenie určitej právnej formy z dôvodu riadneho plnenia zmluvy  

  
17. PREDLOŽENIE PONUKY, DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY  
  
17.1 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií 

na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú 
slovom „Ostatné“.   

17.2 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom spoločnom obale, tak, aby bola zabezpečená neporušiteľnosť a integrita 
jednotlivých častí, ich oddeliteľnosť a samostatné sprístupnenie. Spoločný obal ponuky musí obsahovať požadované 
údaje podľa bodu 18. týchto súťažných podkladov. Ponuku doručí buď osobne na miesto určené v bode 19.2 týchto 
súťažných podkladov alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 19.2 týchto súťažných 
podkladov v lehote určenej na predkladanie ponúk.  

 17.3 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom bude vydané potvrdenie o jej prevzatí s uvedením dátumu, času 
a miesta prevzatia ponuky.   

17.4 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky.  
17.5 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie 

ponúk.  
17.6 Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej 

žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne na 
adresu podľa bodu 19.2 týchto súťažných podkladov alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu 
podľa bodu 19.2 týchto súťažných podkladov. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť 
spôsobom opísaným v týchto súťažných podkladoch v lehote na predkladanie ponúk.  

  
18. OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY  
  
18.1 Uchádzač vloží úplnú ponuku (časť „Ostatné“ aj časť „Kritériá“ ) do uzavretého spoločného obalu. Na obale ponuky 

treba uviesť nasledovné údaje:  

 adresa verejného obstarávateľa, uvedená v bode 1. týchto súťažných podkladov,  

 obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla, resp. miesta 
podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov,  

 označenie „súťaž – neotvárať“,  

 označenie heslom súťaže „Telemetrické obojky“  
 
19. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY  
 
19.1 Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 18.08.2017 do 10:00  hod. miestneho času.  
19.2 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 19.1 sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

Uchádzač predloží ponuku na adresu verejného obstarávateľa:  
 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 
 Tajovského 28B 
 974 01 Banská Bystrica 
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20. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY  
 
20.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia 

lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom.  
20.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.12.2017  
20.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej lehoty viazanosti ponúk.   
  

Časť IV. 
INFORMÁCIE O POSTUPE VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

  
Dorozumievanie a vysvetľovanie   
21. DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI/UCHÁDZAČMI  
 
21.1 Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / 

uchádzačmi sa môže uskutočňovať prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, faxom, elektronicky podľa § 20           
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo ich kombináciou.  

21.2 Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej 
dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred 
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.  

21.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom poskytnutej informácie elektronicky a informácie poskytnutej písomne poštou, 
rozhodujúci je obsah informácie poskytnutej písomne poštou.  

 
22. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY  
 
22.1 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.  
  
Otváranie ponúk  
23. OTVÁRANIE PONÚK  
 
23.1 Otváranie časti ponúk označených ako „Ostatné“ sa uskutoční na adrese verejného obstarávateľa dňa 18.08.2017, 

o 10:30 hod. miestneho času.  
23.2 Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponúk a následne otvorí ponuky a časti ponúk 

označené ako „Ostatné“.   
23.3 Po otvorení častí ponúk, označených ako „Ostatné“ sa vykonajú všetky úkony podľa zákona o verejnom obstarávaní, 

spočívajúce vo vyhodnotení týchto častí ponúk, podaní vysvetlenia, doplnení týchto častí ponúk, pri tejto súťaži aj vo 
vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov. Otváranie časti ponúk označených ako „Ostatné“ je 
neverejné.  

23.4 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené,    
a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.  

23.5 Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá“ všetkým uchádzačom, ktorí 
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.   

23.6 Komisia overí neporušenosť častí ponúk, označených ako „Kritériá“ a zverejní obchodné mená alebo názvy, sídla, 
miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť 
číslom, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v častiach ponúk, 
označených ako „Kritériá“ sa nezverejňujú.  

23.7 Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk, označených ako „Kritériá“ pošle všetkým 
uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená, zápisnicu     
z otvárania týchto častí ponúk. Zápisnica obsahuje údaje zverejnené podľa odseku 23.6. 

 
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti  
24. POSÚDENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI  
 
24.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti uvedených vo 

výzve na predkladanie ponúk.  
24.2 Komisia posúdi splnenie podmienok účasti v tomto verejnom obstarávaní z dokladov predložených podľa požiadaviek 

uvedených v bode 12. týchto súťažných podkladov.  
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25. VYSVETĽOVANIE DOKLADOV NA PREUKÁZANIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI  
 
25.1 Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených 

dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak verejný 
obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do  

 a) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom elektronických 
prostriedkov,  

 b)  piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak, ako  podľa písmena a).  
25.2 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje 

finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na 
vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca je tak povinný urobiť do piatich 
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.  

 
26. VYLÚČENIE  UCHÁDZAČA   
 
26.1 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak  
 a) nesplnil podmienky účasti,  
 b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti,   
 c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti,  
 d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,  
 e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,  
 f) konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,  
 g) na základe dôveryhodných informácii má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom 

verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto 
podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania  

 h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy  záujemcu alebo 
uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,  

 i) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote, 
 j) nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej lehote,  
 k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo 

odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené 
požiadavky,  

 l) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom novým subdodávateľom, 
ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.  

26.2 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania aj uchádzača, ak narušenie hospodárskej súťaže, ktoré 
vyplynulo z prípravných trhových konzultácií alebo jeho predbežného zapojenia podľa § 25 zákona o verejnom 
obstarávaní, nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami ani po vyjadrení uchádzača alebo záujemcu; verejný 
obstarávateľ pred takýmto vylúčením poskytnú uchádzačovi možnosť v lehote piatich pracovných dní od doručenia 
žiadosti preukázať, že jeho účasťou na prípravných trhových konzultáciách alebo predbežnom zapojení nedošlo          
k narušeniu hospodárskej súťaže.  

26.3 Uchádzačovi bude písomne oznámené jeho vylúčenie, s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť 
podaná námietka.  

 
Vyhodnocovanie ponúk  
27. POSÚDENIE A HODNOTENIE PONÚK  
  
27.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného 

obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli 
uchádzači.  

27.2 Komisia posúdi zloženie zábezpeky.  
27.3 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, 

písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže 
dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.  

27.4 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru alebo službe, komisia písomne 
požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže 
týkať najmä:  

 a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných 
služieb,  
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 b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru, na 
uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby,  

 c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,  
 d) dodržiavania povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa 

osobitných predpisov,  
 e) dodržiavania povinností voči subdodávateľom,  
 f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.  
27.5 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej 

ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.  
27.6 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote 

určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej 
únie, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku. 

 
 
28. VYLÚČENIE  PONÚK  
  
28.1 Verejný obstarávateľ vylúčia ponuku, ak:  
 a) uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok,  
 b) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, 

c) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky do  
a. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu                                

a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,  
b. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu                               

a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu,  
d) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou podľa § 53, odseku 1 
zákona o verejnom obstarávaní,  
e) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia 
žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,  
f)  uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň 
cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa § 53, odseku 2 zákona o verejnom obstarávaní,  
g) uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie 
ponúk,  
h) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.  

 28.2 Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky, s uvedením dôvodov a lehotou, v ktorej môžu byť 
doručené námietky.  

 
29. VYHODNOCOVANIE NÁVRHOV NA PLNENIE KRITÉRIÍ  
  
29.1 Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  
  
 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková zmluvná cena požadovaného predmetu zákazky 

(celková zmluvná cena za predmet zákazky v EUR vrátane DPH), uvedená v ponuke uchádzača a v návrhu 
zmluvy, ktorá je vyjadrená v eurách s DPH v zmysle bodu 10. týchto súťažných podkladov.  

  
Prijatie ponuky  
30. INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOCOVANIA PONÚK   
  
30.1   Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa § 55 odseku 1 zákona o verejnom 

obstarávaní a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, bezodkladne písomne oznámiť všetkým 
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov                       
a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému 
uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia 
jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu 
úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť 
doručená námietka. Dátum odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazuje verejný obstarávateľ.  
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Časť V.  
INFORMÁCIE O ZMLUVE 

31. TYP ZMLUVY  
  
31.1 Predmet zákazky bude dodávaný na základe rámcovej dohody. Návrh rámcovej dohody predložený uchádzačom, 

ktorého ponuka bola úspešná, bude prijatý v lehote viazanosti ponúk.  
31.2 Podrobné vymedzenie podmienok na poskytnutie požadovaného predmetu zákazky tvorí  prílohu č. 2 týchto 

súťažných podkladov – „Návrh rámcovej dohody“.  
 
32. UZAVRETIE ZMLUVY  
 
32.1 Rámcová dohoda s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá v súlade s § 56 zákona          

o verejnom obstarávaní.  
32.2 Uzavretá rámcová dohoda nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným 

uchádzačom.  
 
33. OBCHODNÉ PODMIENKY  
  
33.1 Obchodné podmienky na dodania predmetu zákazky sú súčasťou Rámcovej dohody a nie je prípustné ich 

uchádzačom meniť.  
33.2 V prípade, že uchádzačom predložený Návrh Rámcovej dohody nebude obsahovať tieto obchodné podmienky, bude 

ponuka uchádzača zo súťaže vylúčená.  
33.3 Uchádzač je povinný doplniť chýbajúce údaje v rámcovej dohode (týkajúce sa uchádzača).  
33.4 Akákoľvek zmena rámcovej dohody, bude dôvodom pre vylúčenie uchádzača z procesu verejného obstarávania.  
33.5 Osobitné podmienky rámcovej dohody: Dodávateľ bude povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho                                  

s dodávaným tovarom a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

 Oprávnené osoby sú:  
 a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
 b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;  
 c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  
 d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  
 e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
 f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.  
33.6  Návrh rámcovej dohody je v Prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov.  
  

Časť VI.   
SUBDODÁVKY 

  
34.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby:  
 a) uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných 

subdodávateľov a predmety subdodávok,  
 b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody 

na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) zákona o verejnom obstarávaní a ods. 7 zákona o verejnom 
obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu 
zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.  

 34.2 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa odseku 34.1 písm. b), verejný obstarávateľ písomne 
požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo 
dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.  

34.3 Vyžadované podmienky účasti podľa odseku 34.1 písm. b) musí spĺňať aj nový subdodávateľ.  
34.4 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v rámcovej dohode, najneskôr v čase jej uzavretia, uviedol 

údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno                            
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.  

  
Článok VII.  

JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT 
  
35.1  Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní jednotným 

európskym dokumentom (ďalej aj JED). Z predmetného dokumentu predloženého uchádzačom musí byť 
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jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované JED, stanovené 
verejným obstarávateľom v bode III.1 výzvy na predkladanie ponúk.  

35.2 Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu 
verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo 
dokladov nahradených JED. Uchádzač doručí doklady verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. 

35.3 Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla ÚVO (www.uvo.gov.sk).  
  Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti jednotného európskeho 

dokumentu na jednu otázku s odpoveďou áno alebo nie  (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či 
hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa technickej alebo odbornej 
spôsobilosti.   

 Manuál k vyplneniu JED je zverejnený na: http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. 
 JED musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.  
 
  Údaje o verejnom obstarávateľovi, potrebné na vyplnenie Jednotného európskeho dokumentu:  
 Odkaz na uverejnené výzvy na predkladanie ponúk na vnútroštátnej úrovni:   
 Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ: ŠOP SR/1229/2017.  
 Identifikácia obstarávateľa:        Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky  

Názov alebo skrátený opis obstarávania:    Satelitné telemetrické obojky s prevádzkou budú využité na 
monitoring a výskum časovo-priestorovej aktivity veľkých šeliem 
a zubra hrivnatého. Získané súradnice budú použité na určenie 
trajektórií pohybu šeliem a zubra, učenie polohy priechodov cez 
cestnú a železničnú líniovú infraštruktúru, identifikovanie bariér, 
ktoré limitujú pohyb v priestore, vyhľadávanie koristi strhnutej 
šelmami, identifikáciu miest denného a nočného odpočinku, najmä 
vo vzťahu k ľudským obydliam. Sledovanie pohybu zvieraťa vo 
vzťahu k tzv. virtuálnemu plotu umožní monitorovať a skúmať vzťah 
šeliem k stádam hospodárskych zvierat na letných pastviskách. 
Údaje o aktivite zvierat získané zo senzorov aktivity zabudovaných 
v obojkoch sa použijú na vypracovanie etogramov.       

 Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.  
  

Článok VIII.  
ZÁBEZPEKA 

  
PODMIENKY ZLOŽENIA A PODMIENKY UVOĽNENIA ALEBO VRÁTENIA ZÁBEZPEKY  
 
36.1 Obstarávateľ požaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou. Zábezpeka je stanovená vo výške: 3 000,00 EUR.   
36.2 Spôsoby zloženia zábezpeky:            
 Poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo  
 Zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa.  
36.3 Podmienky zloženia zábezpeky:  
36.3.1   Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača:  

  a) Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka. Záručná listina bude vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka“).  

  b) Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že:  
  - banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho 

zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa podľa bodu 36.6,  
  - banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky v stanovenej výške,  

  - banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 7 dní po doručení výzvy verejného  obstarávateľa na 
zaplatenie na účet verejného obstarávateľa,  

  - banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením záručnej listiny verejnému 
obstarávateľovi,  

  - platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk, 
pokiaľ verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti bankovej záruky banke písomne oznámi takéto primerané 
predĺženie lehoty viazanosti ponúk,  

  c) Banková záruka zanikne:   
  - plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech verejného obstarávateľa;   
  - odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa;  

http://www.uvo.gov.sk/
http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf
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  - uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky voči 
banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadal o predĺženie 
doby platnosti bankovej záruky;  

  d) Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača do výšky 
finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí 
byť súčasťou časti ponuky označenej ako „Ostatné“. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá 
pobočku na území Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou  v štátnom jazyku krajiny 
sídla takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka.   

  e) Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:  
  - Verejný obstarávateľ odvolá poskytnutú bankovú záruku za uchádzača v súlade s § 46 ods. 5 zákona.  
  f) Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy:  
  - Platnosť poskytnutej bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, pokiaľ verejný 

obstarávateľ písomne neoznámi banke svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.  
36.3.2  Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa:  
 a) Finančné prostriedky v stanovenej výške musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa IBAN:  

SK61 8180 0000 0070 0052 7007, SWIFT kód: SPSRSKBA, s uvedením variabilného symbolu číslo: IČO 
uchádzača.  
b)   Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v deň a hodinu uplynutia 
lehoty na predkladanie ponuky.   
c)   Ak nebudú finančné prostriedky zložené na účte verejného obstarávateľa v termíne podľa písm. b), bude 
uchádzač z verejného obstarávania vylúčený.  

   d)  Doba platnosti zábezpeky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá 
do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, resp. do uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.  

36.4 Spôsob zloženia si vyberie uchádzač podľa podmienok zloženia.  
36.5 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponúk uchádzačov 

až do uplynutia takto predĺženej lehoty viazanosti ponúk.  
36.6 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa ak uchádzač:   
 a) odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo  
 b) neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 zákona a verejnom obstarávaní.  
36.7 Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa:  
 a) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, 

alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky,  
 b) uzavretia rámcovej dohody. Verejný obstarávateľ vystaví príkaz na úhradu na prevod finančných prostriedkov, 

ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača.  
36.8 Ak banková záruka (záručná listina), resp. doklad o zložení (prevedení) zábezpeky na účet verejného obstarávateľa 

nebude súčasťou časti ponuky označenej ako „Ostatné“, bude uchádzač pri vyhodnocovaní ponúk z verejného 
obstarávania vylúčený.  

36.9 Ak bola zábezpeka ponuky zložená na účet verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ vráti v zmysle § 46 ods. 5 
zákona o verejnom obstarávaní zábezpeku ponuky uchádzačom bez úrokov, nakoľko Štátna pokladnica úroky 
neposkytuje. 

  
Časť IX. 

PODMIENKY ÚČASTI 

 

1.  Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného 
postavenia: 

 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti tak, ako sú uvedené v oddiele III., bod III.1.1. Oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania (Výzvy na predkladanie ponúk) zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania pre daný 
predmet zákazky. 
 

 
2. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej 

alebo odbornej spôsobilosti: 
 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti tak, ako sú uvedené v oddiele III., bod III.1.3. Oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania (Výzvy na predkladanie ponúk) zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania pre daný 
predmet zákazky. 
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         Príloha č. 1 súťažných podkladov 
 

Opis predmetu zákazky – špecifikácia predmetu zákazky 
 

Názov predmetu zákazky: 
Satelitné telemetrické obojky s prevádzkou 
 
Predmetom zákazky sú: 
Satelitné telemetrické obojky, ktoré budú využité na monitoring a výskum časovo-priestorovej aktivity veľkých šeliem 
a zubra hrivnatého. Získané súradnice budú použité na určenie trajektórií pohybu šeliem a zubra, učenie polohy 
priechodov cez cestnú a železničnú líniovú infraštruktúru, identifikovanie bariér, ktoré limitujú pohyb v priestore, 
vyhľadávanie koristi strhnutej šelmami, identifikáciu miest denného a nočného odpočinku, najmä vo vzťahu k ľudským 
obydliam. Sledovanie pohybu zvieraťa vo vzťahu k tzv. virtuálnemu plotu umožní monitorovať a skúmať vzťah šeliem 
k stádam hospodárskych zvierat na letných pastviskách. Údaje o aktivite zvierat získané zo senzorov aktivity 
zabudovaných v obojkoch sa použijú na vypracovanie etogramov.       
 
Zákazku tvorí: 
Časť 1.     A. Rys ostrovid (telemetrické vybavenie) 

a) telemetrické obojky na rysa ostrovida 
b) poplatky za prevádzku telemetrických obojkov na rysa ostrovida 

 
B. Vlk dravý (telemetrické vybavenie)  

a) telemetrické obojky na vlka dravého 
b) poplatky za prevádzku telemetrických obojkov na vlka dravého 

 
Časť 2.    C.  Medveď hnedý (telemetrické vybavenie)  

a) telemetrické obojky na medveďa hnedého 
b) poplatky za aktiváciu a prevádzku telemetrického obojka na medveďa hnedého 

 
Časť 3.    D.  Zubor hrivnatý (telemetrické vybavenie) 

c) satelitný obojok pre zubra hrivnatého 
d) poplatky za prevádzku telemetrických obojkov na zubra hôrneho 

 
Špecifikácia: 

A. Rys ostrovid (telemetrické vybavenie) 

Satelitný obojok vrátane rozpojky  
 

Špecifikácia predmetu tovaru Plnenie parametrov 

Počet kusov 12 

Hmotnosť max. 300 g 

Životnosť batérií  2 roky pri zbere súradníc každé 2 hodiny 

Senzor mortality Áno 

Senzor aktivity Áno 

Snímač teploty prostredia Áno 

Virtuálny plot Áno 

VHF vysielač v rozmedzí frekvencií 148 – 174 MHz. VHF 

frekvencie pre jednotlivé obojky (MHz) 

148.000, 148.040, 148.080, 148.120, 

148.160, 148.200, 148.240, 148.280, 

148.320, 148.360, 148.400, 148.440 

 

Ďalšia špecifikácia predmetu tovaru 

Dvojsmerná komunikácia – Diaľkové sťahovanie údajov a upload režimu VHF a GPS prevádzky (zberu 

údajov), ako aj polygónov virtuálneho plota s využitím webslužby poskytovateľa služby cez satelity 

alebo priamo do a z obojka pomocou PC interface.    

Firemné nastavenie režimu zberu súradníc každé 2 hod., jeden deň mesačne k 15. dňu v mesiaci 1 

hod. interval zberu súradníc. 
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 Poplatky za prevádzku telemetrického obojka na rysa ostrovida 

Podmienky prevádzky 

Aktivačný poplatok 

Mesačný poplatok za prevádzku satelitov 

Cenu za GPS súradnicu odoslanú satelitom 

Počet 8 930 na jeden obojok súradníc počas predpokladanej  životnosti batérie 2 roky  

Poplatok za využívanie webovej služby pri sťahovaní a nahrávaní údajov    

 
B. Vlk dravý (telemetrické vybavenie) 

Satelitný obojok vrátane rozpojky  
 

Špecifikácia predmetu tovaru Plnenie parametrov 

Počet kusov 14 

Hmotnosť max. 830 g 

Životnosť batérií  3 roky pri zbere súradníc každú hodinu 

Senzor mortality Áno 

Senzor aktivity Áno 

Snímač teploty prostredia Áno 

Virtuálny plot Áno 

VHF vysielač v rozmedzí frekvencií 140 – 175 MHz. VHF 

frekvencie pre jednotlivé obojky (MHz): 

149.000, 149.040, 149.080, 149.120, 

149.160, 149.200, 149.240, 149.280, 

149.320, 149.360, 149.400, 149.440, 

149.480, 149.520 

 
 

Ďalšia špecifikácia predmetu tovaru 

Dvojsmerná komunikácia. Diaľkové sťahovanie údajov a upload režimu VHF a GPS prevádzky obojka 

(zberu údajov), ako aj polygónov virtuálneho plota s využitím webslužby poskytovateľa služby cez satelity 

alebo priamo do a z obojka pomocou PC interface. 

Firemné nastavenie režimu zberu súradníc každú hodinu alebo 24 súradníc počas dňa. 

 
Poplatky za prevádzku telemetrického obojka na vlka dravého 

Podmienky prevádzky 

Aktivačný poplatok 

Mesačný poplatok za prevádzku satelitov 

Cenu za GPS súradnicu odoslanú satelitom 

Počet 26 280 súradníc na jeden obojok po dobu troch rokov  

Poplatok za využívanie webovej služby pri sťahovaní a nahrávaní údajov    

 
 

C. Medveď hnedý (telemetrické vybavenie) 

Satelitný obojok vrátane rozpojky  
 

Špecifikácia predmetu tovaru Plnenie parametrov 

Počet kusov 5 

Hmotnosť max. 990 g 

Životnosť batérií  3 roky pre zbere súradníc každú hodinu 

Senzor mortality Áno 

Senzor aktivity Áno 

Snímač teploty prostredia Áno 

Virtuálny plot Áno 

VHF vysielač pre jednotlivé obojky (MHz): 
149.560, 149.600, 149.640, 149.680, 

149.720 
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Ďalšia špecifikácia predmetu tovaru 

Dvojsmerná komunikácia. Diaľkové sťahovanie údajov a upload režimu VHF a GPS prevádzky obojka 

(zberu údajov), ako aj polygónov virtuálneho plota s využitím webslužby poskytovateľa služby cez satelity 

alebo priamo do a z obojka pomocou PC interface. 

Firemné nastavenie režimu zberu súradníc každú hodinu alebo 24 súradníc počas dňa. 

 
 
Poplatky za aktiváciu a prevádzku telemetrického obojka na medveďa hnedého 

Podmienky prevádzky 

Aktivačný poplatok 

Mesačný poplatok za prevádzku satelitov 

Cenu za GPS súradnicu odoslanú satelitom 

Počet 26 280 súradníc na jeden obojok po dobu troch rokov 

Poplatok za využívanie webovej služby pri sťahovaní a nahrávaní údajov    

 
D. Zubor hrivnatý (telemetrické vybavenie) 

Satelitný obojok vrátane rozpojky  
 

Špecifikácia predmetu tovaru Plnenie parametrov 

Počet kusov 6 

Životnosť batérií  
3 roky pri režime zberu súradníc každú 

hodinu 

Senzor mortality Áno 

Senzor aktivity Áno 

Senzor snímania teploty Áno 

Virtuálny plot Áno 

VHF vysielač 

149.760 MHz, 149.800 MHz, 149.840 

MHz, 149.880 Mhz, 149.920 Mhz, 149.960 

Mhz 

 

Ďalšia špecifikácia predmetu tovaru 

Dvojsmerná komunikácia. Diaľkové sťahovanie údajov a upload režimu VHF a GPS prevádzky obojka 

(zberu údajov), ako aj polygónov virtuálneho plota s využitím webslužby poskytovateľa cez satelity 

alebo priamo do a z obojka pomocou PC interface. 

Firemné nastavenie režimu zberu súradníc každú hodinu alebo 24 súradníc počas dňa. 

Vlastný obojok vyrobený zo silného materiálu, ktorý je vystužený a spevnený kovovými - hliníkovými 

pásmi, s batériovým puzdrom pre tri batérie, oválneho tvaru s nízkym profilom. 

Možnosť výmeny batérií užívateľom obojka, bez potreby zasielania obojka výrobcovi. 

Obojok bez vnútornej alebo externej rozpojky. 

   
 
 Poplatky za prevádzku telemetrického obojka na zubra hôrneho 

Podmienky prevádzky 

Aktivačný poplatok 

Mesačný poplatok za prevádzku satelitov 

Cenu za GPS súradnicu odoslanú satelitom 

Predpokladaný počet získania súradníc 26 000 na jeden obojok počas doby životnosti batérií 

Poplatok za využívanie webovej služby pri sťahovaní a nahrávaní údajov    

 
1. Osobitné podmienky uchádzača: 

Uchádzač musí predložiť písomné vyjadrenie, že tovar je certifikovaný pre použitie v EU. 
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Príloha č. 2 súťažných podkladov 

 
OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 
Návrh 

 
RÁMCOVÁ DOHODA 

 
na dodanie tovaru a služby uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v platnom znení v spojení s § 11 a § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: 

 
1. Objednávateľ:   Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

Sídlo:    Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica 
IČO:    17058520 
Zastúpený:   Ing. Milan Boroš, generálny riaditeľ 
DIČ:    2021526188 
IČ DPH:   SK2021526188 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
č. účtu:    SK91 8180 0000 0070 0050 0568 
 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 

2. Dodávateľ:  
Sídlo:  
IČO:  
Zastúpená:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
č. účtu:  

 (ďalej len „dodávateľ“) 
 

PREAMBULA 
 

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto rámcovej dohody použil postup verejného obstarávania: zadávanie 
nadlimitných zákaziek - verejná súťaž podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

Článok I 
PREDMET RÁMCOVEJ DOHODY 

 
1. Predmetom rámcovej dohody je záväzok dodávateľa počas platnosti tejto rámcovej dohody a na jej základe 

vyhotovených objednávok dodávať pre objednávateľa tovar a službu v rozsahu určenom objednávateľom a 
záväzok objednávateľa dodaný tovar a službu prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu, ako aj ďalšie podmienky 
dohodnuté touto rámcovou dohodou. 

2. Predmetom rámcovej dohody je dodávka satelitných telemetrických obojkov s prevádzkou objednávateľovi podľa 
špecifikácie a ceny, ktoré tvoria prílohu č. 1 rámcovej dohody, a to počas doby platnosti tejto rámcovej dohody. 

 
 
 

Článok II 
PODMIENKY ZADÁVANIA ZÁKAZIEK 

 
1. Zadávanie zákaziek na základe a počas platnosti rámcovej dohody sa bude realizovať formou písomných 

objednávok, ktoré sa budú vystavovať podľa aktuálnych potrieb objednávateľa. 
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2. Objednávky je objednávateľ oprávnený zasielať na adresu oprávnenej osoby dodávateľa prostredníctvom e-
mailovej správy alebo písomne poštou, pričom dodávateľ potvrdí prijatie objednávky objednávateľovi písomnou 
formou. 

3. Objednávka musí obsahovať názov a množstvo požadovaného tovaru, požadovaný termín dodania, dátum, 
pečiatku a podpis oprávnenej osoby objednávateľa. 

4. Lehota dodania tovaru na základe objednávok je 15 dní odo dňa doručenia objednávky dodávateľovi. 
 

Článok III 
MIESTO A SPÔSOB PLNENIA 

 
1. Miesto plnenia predmetu tejto rámcovej dohody je sídlo objednávateľa. 
2. Odovzdanie predmetu rámcovej dohody sa uskutoční podpísaním a prevzatím dodacieho listu oprávnenými 

osobami zmluvných strán v mieste dodania podľa odseku 1 tohto článku. 
3. Prepravu predmetu rámcovej dohody na miesto dodania zabezpečuje dodávateľ na vlastné náklady. 
4. Dodávateľ odovzdá objednávateľovi predmet tejto rámcovej dohody bez technických a právnych vád, riadne, 

včas a v dohodnutom množstve. 
5. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k predmetu rámcovej dohody ihneď po jeho prevzatí a podpísaní 

dodacieho listu. 
6. Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dodaním predmetu tejto rámcovej dohody po podpise 

dodacieho listu. 
 

Článok IV 
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
1. Cena predmetu tejto rámcovej dohody je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov. 
2. Súčasťou ceny je aj DPH.  
3. Zmluvná cena je konečná a jej zmena nie je prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH. 
4. Cena tovaru podľa tejto rámcovej dohody je uvedená v prílohe č. 1. 
5. Dodávateľovi vzniká právo na predloženie faktúry objednávateľovi dňom dodania predmetu tejto rámcovej 

dohody na miesto dodania objednávateľa a podpísaním dodacieho listu oprávnenými osobami zmluvných strán. 
6. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ju na doplnenie 
a prepracovanie dodávateľovi. 

7. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry so všetkými zákonnými náležitosťami 
objednávateľovi. 

Článok V 
ZÁRUKA 

 
1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť na predmet tejto rámcovej dohody záručnú dobu v trvaní 2 roky, ktorá začína 

plynúť odo dňa jeho prevzatia a podpisu dodacieho listu. 
2. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť dodávateľovi vady tovaru, ktoré zistil dodatočne po podpise dodacieho 

listu, a to bez zbytočného odkladu, po tom, čo vady zistil. Dodávateľ' je povinný k oznámeniu podľa 
predchádzajúcej vety sa písomne vyjadriť do 48 hodín a navrhnúť spôsob odstránenia vady. 

 
Článok VI 

ZMLUVNÉ SANKCIE 
 

1. V prípade omeškania dodávateľa s plnením objednávky podľa Článku II ods. 7 tejto rámcovej dohody má 
objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny dodávky tovaru za každý aj začatý deň 
omeškania. 

 

Článok VII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Uchádzač bude povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom a službami kedykoľvek 

počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
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Oprávnenými osobami sú: 
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

2. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú – 60 mesiacov odo dňa jej účinnosti. 
3. Zmluvné strany môžu túto rámcovú dohodu skončiť formou vzájomnej písomnej dohody. 
4. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená písomne odstúpiť od tejto rámcovej dohody v zmysle § 344 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že za závažné porušenie zmluvných povinností budú považovať najmä: 

a. ak dodávateľ opakovane poruší zmluvné podmienky týkajúce sa najmä nedodržania dohodnutých 
termínov a kvality napriek opakovaným upozorneniam objednávateľa, 

b. ak objednávateľ opakovane neuhradí prevzaté plnenie predmetu rámcovej dohody v termíne do 30 dní 
po uplynutí dátumu splatnosti. 

6. Obidve zmluvné strany môžu túto rámcovú dohodu písomne vypovedať pred uplynutím jej platnosti aj bez udania 
dôvodov s 1-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

7. Táto rámcová dohoda je povinne zverejňovaná zmluva podľa ustanovení § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.                              
o slobodnom prístupe k informáciám  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(zákon o slobode informácií) v spojení s ustanoveniami § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v platnom znení. 

8. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v „Centrálnom registri zmlúv“ (http://www.crz.gov.sk). 

9. Táto rámcová dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, dva rovnopisy pre dodávateľa a dva rovnopisy pre 
objednávateľa. 

10. Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu (vrátane uvedenia značky, typu) a ceny, 
Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov 
tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej dohody. 

 
 

V Banskej Bystrici dňa ............... 
 
 
 
...............................................................................  ........................................................................................... 
 
 Ing. Milan Boroš, generálny riaditeľ 
  (objednávateľ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crz.gov.sk/
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Príloha č. 2 Rámcovej dohody 
 

Zoznam subdodávateľov 
 

P.č. 
Názov a sídlo subdodávateľa 

IČO 

Údaje o osobe 
oprávnenej konať za  

subdodávateľa (meno  
a priezvisko, adresa 

 pobytu, dátum  
narodenia) 

Predmet dodávok  
alebo služieb 

Podiel na celkovom  
objeme dodávky (%) 

     

     

     

 
 

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa ............... 
 
 
 
...............................................................................  ........................................................................................... 
 
 Ing. Milan Boroš, generálny riaditeľ 
  (objednávateľ) 
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Príloha č. 3 súťažných podkladov  
 

 
 

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 
 
 
 

uchádzač (identifikácia uchádzača) ................................................................týmto vyhlasuje, že  
 
 
súhlasí s podmienkami verejného obstarávania „Satelitné telemetrické obojky s prevádzkou“, ktoré sú určené                                
v súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, 
je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov, návrhom Rámcovej dohody, vrátane všetkých príloh 
zmluvy, všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, predkladá iba jednu 
ponuku a nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.  
 
 
 
 
V .................... dňa ...........................      ..................................................  
                podpis 
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Príloha č. 4 súťažných podkladov  

 
 

PLNOMOCENSTVO PRE ČLENA SKUPINY DODÁVATEĽOV 
 
 

Splnomocniteľ/splnomocnitelia:  
 

1. identifikácia 1. člena skupiny dodávateľov  

2. identifikácia 2. člena skupiny dodávateľov  
 
(doplniť podľa potreby)  
 

udeľuje/ú plnomocenstvo 
 

Splnomocnencovi – lídrovi skupiny dodávateľov:  
 
1. identifikácia splnomocneného – vedúceho člena skupiny dodávateľov  
 
na prijímanie pokynov a konanie v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní „Satelitné 
telemetrické obojky s prevádzkou“.  
 
 
V .................... dňa ...........................            ..................................................  

podpis splnomocniteľa  
 

 
 
V .................... dňa ...........................             ..................................................  

podpis splnomocniteľa  
 
(doplniť podľa potreby)  
 
 
Plnomocenstvo prijímam:  
 
 
 
V .................... dňa ...........................              ..................................................  

podpis splnomocnenca 
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Príloha č. 5 súťažných podkladov  

 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 
1. Základné údaje:  
 
Názov, obchodné meno uchádzača:  
Sídlo uchádzača:  
IČO uchádzača: 
  
2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  
 
Celková (zmluvná) cena s DPH  
 

NAJNIŽŠIA CENA 
 
  
 

 
Kritérium na hodnotenie ponúk 

 

 
Plnenie 

 
Celková (zmluvná) cena s DPH 
 
 

 

 

 
 
Platca DPH: áno – nie 
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu) 

 
3. Čestné prehlásenie uchádzača  
 
Dolu podpísaný čestne prehlasujem, že:  
a) Riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami špecifikácii a požiadavkám verejného 

obstarávateľa na predmet zákazky a požadovaným náležitostiam uvedeným v súťažných podkladoch.  
b) Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov, berie do úvahy všetky 

skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené 
s požadovaným predmetom zákazky.  

 
 
 
V ......................................... dňa ................................................  
 
 
 
 

     --------------------------------------------------  
meno, priezvisko a podpis  

        štatutárneho zástupcu uchádzača 

 

 

 



                            

 24 

 
Príloha č. 6 súťažných podkladov  

Identifikačné údaje uchádzača 

 
Obchodné meno alebo názov uchádzača : 
 
 
Názov skupiny dodávateľov  : 
(vyplňte v prípade, ak je uchádzač 
členom skupiny dodávateľov, ktorá  
predkladá ponuku)  
 
 
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača : 
 
 
IČO      : 
 
 
Právna forma     :  
 
 
Zápis uchádzača v obchodnom registri  : 
(oznámenie Obchodného registra alebo  
inej evidencie, do ktorej je uchádzač  
zapísaný podľa právneho poriadku štátu, 
ktorým sa spravuje, a čísla zápisu alebo 
údaj o zápise do tohto registra alebo  
evidencie) 
 
 
Štát      : 
(názov štátu, podľa právneho poriadku  
ktorého bol uchádzač založený) 
 
 
Zoznam osôb oprávnených     meno priezvisko   štátna príslušnosť 
konať v mene uchádzača   : 
 
 
 
 
 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby  : 
Telefón      : 
E-mail      : 
Fax      : 
 
 
V .......................................... dňa ................................ 
 
 
 
Podpis oprávnenej osoby uchádzača  : 
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Príloha č. 7 súťažných podkladov  

CENOVÁ TABUĽKA 
 
 
Príloha č. 1 Rámcovej dohody - špecifikácia predmetu (vrátane uvedenia značky, typu) a ceny 
 
 
 

 
Názov výdavku 
 

 
Satelitné telemetrické obojky s prevádzkou 

Názov položky 
Množstevná 

jednotka 
Množstvo 
jednotiek 

Jednotková cena 
v EUR 

(bez DPH) 

Cena spolu 
v EUR 

(bez DPH) 

Satelitný telemetrický obojok vrátane rozpojky pre 
rysa ostrovida v súlade so špecifikáciou 

kus 12   

Poplatky za prevádzku:  

Aktivačný poplatok kus 12   

Mesačný poplatok za prevádzku satelitov kus 12   

Cena za GPS súradnicu odoslanú satelitom kus 12   

Počet 8 930 súradníc na jeden obojok počas 

predpokladanej  životnosti batérie 2 roky  
kus 12   

Poplatok za využívanie webovej služby pri 

sťahovaní a nahrávaní údajov    
kus 12   

Satelitný telemetrický obojok vrátane rozpojky pre 
vlka dravého v súlade so špecifikáciou 

kus 14   

Poplatky za prevádzku:  

Aktivačný poplatok kus 14   

Mesačný poplatok za prevádzku satelitov kus 14   

Cena za GPS súradnicu odoslanú satelitom kus 14   

Počet 26 280 súradníc na jeden obojok po dobu 

troch rokov  
kus 14   

Poplatok za využívanie webovej služby pri 

sťahovaní a nahrávaní údajov    
kus 14   

Časť č. 1 SPOLU  x x  

Satelitný telemetrický obojok vrátane rozpojky pre 
medveďa hnedého v súlade so špecifikáciou 

kus 5 
  

Poplatky za prevádzku:  

Aktivačný poplatok kus 5   

Mesačný poplatok za prevádzku satelitov kus 5   

Cena za GPS súradnicu odoslanú satelitom kus 5   

Počet 26 280 súradníc na jeden obojok po dobu 

troch rokov 
kus 5 

  

Poplatok za využívanie webovej služby pri 

sťahovaní a nahrávaní údajov    
kus 5 

  

Časť č. 2 SPOLU  x x  

Satelitný telemetrický obojok vrátane rozpojky pre 
zubra hrivnatého v súlade so špecifikáciou 

kus 6 
  

Poplatky za prevádzku:  

Aktivačný poplatok kus 6   

Mesačný poplatok za prevádzku satelitov kus 6   

Cena za GPS súradnicu odoslanú satelitom kus 6   

Predpokladaný počet získania súradníc 26 000 na 

jeden obojok počas doby životnosti batérií 
kus 6 
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Poplatok za využívanie webovej služby pri 

sťahovaní a nahrávaní údajov    
kus 6 

  

Časť č. 3 SPOLU  x x  

                                        CENA SPOLU ZA VŠETKY ČASTI 

Cena spolu bez DPH  

Sadzba DPH (%)  

Výška DPH  

Cena spolu s DPH  

 
 
 
Poznámka: Uchádzač uvedie v názve položky presný názov, typ, značku satelitného telemetrického obojku, do 

jednotkovej ceny uchádzač zahrnie aj dopravu do sídla verejného obstarávateľa. 
Uchádzač musí predložiť písomné vyjadrenie, že tovar je certifikovaný pre použitie v EU. 

 
 
 
 


