
                                                                                                          

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

TAJOVSKÉHO 28B, 974 01 Banská Bystrica 

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo  Vybavuje B. Bystrica 

ŠOPSR/628-001/2019 Belková 13.06.2019 

Vec: Výzva na predloženie ponuky 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ďalej len „ŠOP SR“), ako verejný obstarávateľ v
zmysle § 7  ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame
o predloženie ponuky na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

„Vydanie publikácií v rámci projektov Programu INTERREG” 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 343/2015 Z. z (ZVO): 

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa:  Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Sídlo:    Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Štatutárny zástupca:  Ing. Martin Lakanda 

IČO:    17058520         

DIČ:    2021526188        

IČ DPH:   SK2021526188 

Tel.:        048/472 20 26     

Fax:         048/472 20 36        

E-mail:       sekretariat@sopsr.sk 

Internetová stránka:  www.sopsr.sk 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu.:  IBAN: SK35 8180 0000 0070 0039 0899         

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:   
Cenovú ponuku na predmet zákazky v zmysle špecifikácie v tejto výzve pošlite na mailovú adresu:
martina.belkova@sopsr.sk, prípadne poštou na adresu uvedenú v hlavičke tejto výzvy. 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Martina Belková 

4. Predmet obstarávania: 
Predmetom zákazky je vydanie publikácií v rámci projektov Programu INTERREG 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o dielo 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania)1: 
Predmetom zákazky je vydanie publikácií v rámci projektov Programu INTERREG, ktorý je
súčasťou prílohy č. 1 tejto výzvy: 
-Vydanie letákov, brožúr v rámci projektu SELMY SKCZ  

                                                        

1 Jednoznačná špecifikácia predmetu zákazky opísaná nediskriminačným spôsobom v súlade s § 10 ods. 2 a podľa ustanovenia § 42 ods. 3 ZVO (predmet
zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek, ktoré sa podľa ustanovenia § 42, ods. 3 ZVO nesmú
odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k
znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky; takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak
nemožno opísať predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“), 

http://www.yyy.sk/
mailto:martina.belkova@sopsr.sk


-Vydanie publikácie vo forme letáku o projektových lokalitách zameraných na pozorovanie vtákov  
-Vydanie Sprievodcu náučným chodníkom Domica 
-Vydanie plagátu,letáku,brožúr prezentujúcich osvedčené postupy obnovy biotopov  
 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:       26 500,00 Eur bez DPH 

 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28 B,  
                                                                            974 01 Banská Bystrica 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  

Trvanie Zmluvy o dielo: 31.11.2019 

Dodanie jednotlivých položiek do 2 týždňov od zaslania podkladov zhotoviteľovi. 

Predpokladaný časový harmonogram dodania podkladov: 

 

Por
. č. 

Názov  položky MJ Počet MJ 

Predpokladaný 
harmonogram 

dodania 
podkladov 

zhotoviteľovi 

Názov 
Programu, z 
ktorého je 

položka 
financovaná 

Názov  
projektu, z ktorého je položka 

financovaná 

1 Skladačka A4 o projekte SELMY SKCZ 
ks 3 000 

08-09/2019 
INTERREG 
Slovenská 

republika – Česká 
republika 

2014 -2020 

Koordinácia ochrany, 
monitoringu a manažmentu 
západokarpatskej populácie vlka 
dravého a rysa ostrovida na 
česko-slovenskom pomedzí 
(Kód ITMS: 304021D016) 

2 Skladačka A2 - Záujmové územie 
česko-slovenského pomedzia 

ks 2 000 
08-09/2019 

3 Brožúra SELMY SKCZ 
ks 3 x 3 000 

08-09/2019 

4 Leták o projektových lokalitách 
vhodných na pozorovanie vtáctva 

ks 3 x 3000 

08-09/2019 INTERREG 
Slovenská 

republika – 
Maďarsko 

2014 -2020 

Úžasný vtáčí svet bez hraníc 
(Kód projektu: 
SKHU/1601/1.1/065) 

5 Brožúra "Sprievodca náučným 
chodníkom Domica" 

ks 3 x 1 000 10/2019 

INTERREG 
Slovenská 

republika – 
Maďarsko 

2014 -2020 

Rozvoj liečebného turizmu v 
jaskyniach svetového dedičstva 
Aggtelekského a Slovenského 
krasu 
(Kód projektu: 
SKHU/1601/1.1/035) 

6 Plagát prezentujúci osvedčené 
postupy obnovy biotopov 

ks 200 
08/2019 

INTERREG 
Slovenská 

republika – 
Maďarsko 

2014 -2020 

Prípravné aktivity Prírodného 
parku Szigetköz – Žitný ostrov a 
ďalšie spoločné iniciatívy v 
ochrane prírody 
(Kód projektu:  
SKHU/1601/4.1/121) 

7 

Leták prezentujúci osvedčené 
postupy obnovy biotopov_SK 

ks 300 
08/2019 

Leták prezentujúci osvedčené 
postupy obnovy biotopov_HU 

ks 200 
08/2019 

8 
Brožúra prezentujúca osvedčené 
postupy obnovy biotopov 

ks 2 x 300 
08/2019 

9 
Brožúra A4 - Katalóg opatrení CZSK v 
SJ 

ks 100 
07/2019 

Dunajský 
nadnárodný 

program 
INTERREG DTP 

2014-2020 

Integrated Transport and Green 
Infrastructure Planning in the 
Carpathians for the Benefit of 
People and Nature 
(TRANSGREEN) 
(Kód projektu:  DTP1-1-187-3.1) 

10 
Brožúra A4 - Katalóg opatrení HU-SK-
UA v SJ 

ks 100 
07/2019 

11 

Brožúra A4 - Príručka plánovania 
dopravy v EN ks 300 

dodanie 
podkladov v deň 
účinnosti Zmluvy 



10. Financovanie predmetu zákazky:  
Zákazka bude financovaná zo zdrojov EÚ v rámci: 

 Programu spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020 

 Programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020 

 Dunajského nadnárodného programu INTERREG DTP 2014-2020 

11. Lehota na predloženie ponuky:  
Termín zaslania ponúk najneskôr do 20. júna 2019 
V prípade, že nie ste platcom DPH, žiadame o uvedenie tejto skutočnosti v zaslanej cenovej 
ponuke. 
 

12. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom  

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk:  
 
Kritériom na výber ponuky je najnižšia konečná cena za zákazku pri dodržaní špecifikácie uvedenej  

v prílohe č. 1 tejto výzvy. 

14. Pokyny na zostavenie ponuky:  
 

Ponuka musí obsahovať názov a sídlo uchádzača, cenovú ponuku spracovanú v nasledovnej 
štruktúre, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy, kópiu aktuálneho výpisu z obchodného (prípadne 
živnostenského) registra. 
 
 V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie v predloženej cenovej ponuke.   
 

15. Lehota viazanosti ponúk:  

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. Viazanosť ponúk účinná do 31.08.2019. 

16. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  

Belková Martina, Mgr. +421 48 472 20 25, martina.belkova@sopsr.sk 

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

uviesť podľa predmetu obstarávania napr. od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ 
požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie doklady:  

- Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu. U právnických osôb napr. výpis z 
obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia); 

- Predpokladaný harmonogram dodania podkladov podľa bodu 9 tejto výzvy.  

 
 
 
V Banskej Bystrici, dňa 13. 06. 2019 
 
 

..........................................................  

           Mgr. Daniel Baláž 
        Námestník GR pre projekty 

 
 
 
 
Prílohy: 

1. Opis predmetu zákazky 
2. Návrh cenovej ponuky  
3. Návrh Zmluvy o dielo 
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