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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 
 

Časť I. 
Všeobecné informácie 

 

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 

 
2. Úvodné ustanovenia 
 
2.1 Postup zadávania nadlimitnej verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 (ďalej len “reverzná verejná súťaž”) zákona                      

o verejnom obstaarávaní. 
 

2.2 Postupy a úkony verejného obstarávateľa a uchádzača neupravené v týchto súťažných podkladoch a v oznámení o 
vyhlásení verejného obstarávania sa budú riadiť výlučne podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

 

2.3 Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky podmienky verejného 
obstarávateľa týkajúce sa reverznej verejnej súťaže, uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a 
týchto súťažných podkladoch. 

 

2.4 Od uchádzačov sa očakáva, že si dôsledne preštudujú súťažné podklady a budú dodržiavať všetky pokyny, formuláre, 
zmluvné ustanovenia a ďalšie špecifikácie uvedené v týchto súťažných podkladoch. 

 

2.5 Ponuka predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch a nesmie obsahovať žiadne výhrady týkajúce sa podmienok 
súťaže. 

 
3. Komunikácia 

 

3.1 Všetka komunikácia a výmena informácií (ďalej len “komunikácia”) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / 
uchádzačmi sa uskutočňuje spôsobom a prostriedkami, ktoré zabezpečia úplnosť údajov a obsahu uvedených v 
ponuke a zaručia ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch. 
 

3.2 Komunikácia  medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku 
písomne prostredníctvom pošty alebo iného poskytovateľa služieb prepravy zásielok (ďalej len „pošta“), elektronicky 
prostredníctvom faxu alebo e-mailu alebo telefonicky, ako aj prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa alebo 
ich kombináciou pokiaľ v týchto súťažných podkladoch nie je ustanovené inak. 

 

3.3  Telefonická komunikácia je možná iba v prípadoch overenia doručenia písomností a v prípade dohodnutia osobného 
doručenia písomností alebo ponuky s kontaktnou osobou uvedenou v bode 1. týchto súťažných podkladov. 
Telefonická komunikácia je možná v pracovných dňoch v čase úradných hodín od 9,00 do 14,00 hod. 

 

3.4  Komunikácia súvisiaca s vysvetlením súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných 
dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk podľa zákona sa uskutoční 
výhradne elektronicky prostredníctvom e-mailu. 

 

3.5  Komunikácia súvisiaca s oznámením o vylúčení ponuky / uchádzača podľa zákona o verejnom obstarávaní, 
informáciou o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa zákona o verejnom obstarávaní, s výzvou žiadateľa na odstránenie 

mailto:iveta.danisova@sopsr.sk


                            

 4 

nedostatkov, výsledkom vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením a oznámením o zamietnutí žiadosti o nápravu 
s odôvodnením podľa zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční elektronicky prostredníctvom faxu alebo e-mailu 
a / alebo písomne poštou/osobne. 

 

3.6 V prípade uplatnenia revíznych postupov musí byť žiadosť o nápravu resp. doplnená žiadosť o nápravu podľa zákona 
o verejnom obstarávaní doručená verejnému obstarávateľovi v zákonom stanovenej lehote, a to v listinnej podobe, 
faxom alebo v elektronickej podobe; námietka podľa zákona o verejnom obstarávaní doručená Úradu pre verejné 
obstarávanie a verejnému obstarávateľovi v zákonom stanovenej lehote a to v listinnej podobe alebo elektronickej 
podobe. 

3.7 V súlade s § 48 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií 
potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu 
známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie 
záujemca požiada dostatočne vopred. 

 
3.8 V prípade, ak komisia požiada uchádzača o vysvetlenie ponuky podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo 

v prípade mimoriadne nízkej ponuky o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné podľa 
zákona o verejnom obstarávaní, o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov podľa zákona o verejnom 
obstarávaní, uchádzač zašle vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, vysvetlenie ponuky, odôvodnenie 
mimoriadne nízkej ponuky elektronicky prostredníctvom faxu alebo e-mailu, alebo písomne poštou / osobne na 
poštovú adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 1. týchto súťažných podkladov pri dodržaní verejným 
obstarávateľom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní stanoveným spôsobom a v stanovených lehotách. 

 
3.9 Pri zistení rozdielov medzi obsahom poskytnutej informácie elektronicky prostredníctvom faxu alebo e-mailu 

a informácie poskytnutej písomne doručenej poštou alebo osobne, rozhodujúci je obsah informácie poskytnutej 
písomne. 

 
3.10 Pri komunikácii verejný obstarávateľ postupuje v súlade s § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, pričom pod 

pojmom „elektronicky“ resp. „v elektronickej podobe“ sa rozumie komunikácia uskutočňovaná prostredníctvom faxu 
alebo e-mailu. 

 

Časť II.  
 Informácie o predmete zákazky 

 
4. Predmet a druh zákazky: 

 
Názov predmetu zákazky: Zisťovanie početnosti veľkých šeliem a zisťovanie stupňa hybridizácie vlka dravého 

na základe analýz DNA 
 

Predmetom zákazky je poskytnutie služby. 
 
Kód CPV:   73110000-6  Výskum 
 
Dodatočný kód CPV:  73111000-3   Služby výskumných laboratórií 
   73210000-7   Poradenské služby pre výskum 
   71620000-0   Analytické služby 
   71241000-9   Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza 

   90711300-7  Analýza indikátorov životného prostredia v iných prípadoch ako v súvislosti so 
stavbou   

  
Opis predmetu zákazky: 
Vypracovanie štúdií odhadu početnosti chránených druhov veľkých šeliem (vlk dravý, rys ostrovid, medveď hnedý) 
a vypracovanie štúdie stupňa hybridizácie vlka dravého s príbuznými druhmi živočíchov (šakal zlatý, pes domáci) 
analýzou DNA.  
 
Predmet zákazky pozostáva z dvoch častí: 
Časť 1.  Monitoring a zisťovanie početnosti vlka dravého (canis lupus), rysa ostrovida (lynx lynx) a medveďa hnedého 

(ursus arctos) na základe analýz DNA zo vzoriek získaných neinvazívnou metódou 
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Časť 2. Zisťovanie stupňa hybridizácie vlka dravého (canis lupus) so psom domácim (canis domesticus) a šakalom 
zlatým (cabis aureus L) na základe analýz DNA vlka dravého zo vzoriek ulovených a uhynutých jedincov, ako 
aj zo vzoriek hospodárskych zvierat strhnutých vlkom 

 
Podrobný rozsah predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky dodania 
predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. 

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky 
 
5.1 Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 411 810,00 EUR bez DPH  

Časť 1.   354 246,00 EUR bez DPH 

Časť 2.     57 564,00 EUR bez DPH6 
 
5.2 Predpokladaná hodnota zákazky bola verejným obstarávateľom stanovená na základe prieskumu trhu.  

 
6. Komplexnosť zákazky 

Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky, t.j. na obidve 

časti. 

 
7. Miesto dodania a obhliadka predmetu zákazky 

 
7.1 Miestom dodania predmetu zákazky je sídlo verejného obstarávateľa. 

 
7.2 Obhliadka miesta predmetu zákazky nie je potrebná. 
 
8. Zmluvný vzťah a jeho trvanie 
 
8.1 S úspešným uchádzačom bude uzavretá Zmluva o dielo (ďalej aj „Zmluva“) podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
 

8.2 Trvanie zmluvy bude 60 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. 
 

8.3 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov – časť 
B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. 

 
9. Zdroj finančných prostriedkov 
 
9.1 V prípade schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok plánuje verejný obstarávateľ zákazku financovať 

z prostriedkov Operačného programu Kvalita životného prostredia a zo štátneho rozpočtu; Názov projektu: Realizácia 
programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku. 
 

9.2 Financovanie je upravené v časti B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. 
Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky. 

 
 

Časť III. 
Informácie o ponuke 

 
10. Vyhotovenie ponuky 
 
10.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme (listinnej podobe) a to tak, aby bolo zabezpečené trvalé zachytenie 

jej obsahu. Okrem písomnej formy predloží uchádzač ponuku aj v elektronickej podobe na CD / DVD, 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.  
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10.2 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie podľa § 22 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač ich v ponuke 
viditeľne označí. Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka predložená podľa týchto súťažných podkladov 
obsahovala vypracovaný „Zoznam dôverných informácií“ s identifikáciou čísla strany, čísla odseku, bodu a textu 
obsahujúceho dôverné informácie. 

 
10.3 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie podľa § 22 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač ich v ponuke 

viditeľne označí. Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka predložená podľa týchto súťažných podkladov 
obsahovala uchádzačom vypracovaný „Zoznam dôverných informácií“ s identifikáciou čísla strany, čísla odseku, 
bodu a textu obsahujúceho dôverné informácie. 

  
10.4 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 

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.  

  
10.5 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač 

alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné. 
 
11.  Jazyk ponuky 
 
11.1  Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
 
11.2  Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými 

preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný 
preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel 
v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka. 

 
12. Variantné riešenie 
 
12.1 Záujemcom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky. 
 
12.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnocovania a bude sa 

naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
 
13. Ceny uvádzané v ponuke, mena finančného plnenia 
 
13.1 Všetky uchádzačom navrhované ceny uvedené v ponuke budú vyjadrené v EUR. 
 
13.2 Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 

vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách. 
 
13.3 Záujemca je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne 

plnenie zmluvy, pričom do svojich zmluvných cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky, 
ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo poskytnutia služby, vrátane 
vypracovania štúdií. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu 
navrhovanej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností.    

 
13.4 Uchádzač v ponuke uvedie celkovú cenu za poskytnutie služby: Zisťovanie početnosti veľkých šeliem a zisťovanie 

stupňa hybridizácie vlka dravého na základe analýz DNA podľa časti B.1 Opis predmetu zákazky a časti A.3 Kritériá 
na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia na obdobie 60 mesiacov. Celková cena za predmet zákazky zahŕňa 
všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. 

 
13.5 Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie 

v zložení: 
 13.5.1 navrhovaná celková cena bez DPH, 
 13.5.2 výška DPH, 
 13.5.3 celková cena s DPH 
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Časť Popis položiek - služieb 

Cena služieb: Zisťovanie početnosti veľkých 
šeliem a zisťovanie stupňa hybridizácie vlka 
dravého na základe analýz DNA za obdobie 60 
mesiacov 

Celková cena  
za predmet 
zákazky 
v EUR bez 
DPH 

Výška DPH 
v EUR 

Celková 
cena  
za predmet 
zákazky 
v EUR 
vrátane DPH 

1. 

Monitoring a zisťovanie početnosti vlka dravého (canis 
lupus), rysa ostrovida (lynx lynx) a medveďa hnedého 
(ursus arctos) na základe analýz DNA zo vzoriek 
získaných neinvazívnou metódou vrátane štúdií 

   

2. 

Zisťovanie stupňa hybridizácie vlka dravého (canis 
lupus) so psom domácim (canis domesticus) a šakalom 
zlatým (cabis aureus L) na základe analýz DNA vlka 
dravého zo vzoriek ulovených a uhynutých jedincov, ako 
aj zo vzoriek hospodárskych zvierat strhnutých vlkom 
vrátane štúdie 

   

 
Celková cena služieb (súčet položiek Časť 1. a Časť 2.) 
 

   

 
13.6 Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu v zložení: 
 13.6.1 navrhovaná celková cena za Časť 1. a Časť 2., 
 13.6.2 navrhovaná celková cena, ktorá je súčtom cien za obidve časti. 
 
13.7 Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, uchádzač upozorní v ponuke. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia zmluvy 

stane platcom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť prihliadať. 
 
14. Zábezpeka ponuky 
 
14.1 Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške : 5 000,00 (slovom: Päťtisíc) EUR. 
 
14.2 Spôsoby zloženia zábezpeky sú: 
 14.2.1 zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa; 
 14.2.2 poskytnutie bankovej záruky za uchádzača. 
 Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač. 
 
14.3 Podmienky zloženia zábezpeky: 
 14.3.1 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa. 

Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 14.1 týchto súťažných podkladov musia byť zložené na účet 
verejného obstarávateľa vedený v Štátnej pokladnici, v zmysle nasledujúcej platobnej inštrukcie: 

 Tuzemské platby a platby zo zahraničia 

Majiteľ účtu Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

Názov banky Štátna pokladnica 

Adresa banky Radlinského 32, 810 05 Bratislava 

Číslo účtu vo forme IBAN SK61 8180 0000 0070 0052 7007 

BIC - SWIFT SPSRSKBA 

Variabilný symbol (uviesť číslo oznámenia z Vestníka verejného obstarávania) 

Konštantný symbol 0558 

Názov prevodu: 
Do poznámky uviesť „obchodné meno alebo názov spoločnosti uchádzača“. 

 
Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk. Ak bola zábezpeka ponuky zložená na účet verejného obstarávateľa, 
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verejný obstarávateľ vráti v zmysle § 46 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní zábezpeku ponuky 
uchádzačom bez úrokov, nakoľko Štátna pokladnica úroky neposkytuje. 

  
14.3.2 Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej 

banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“). Záručná listina vyhotovená 
zahraničnou bankou musí byť predložená v pôvodnom jazyku a súčasne úradne preložená do 
slovenského jazyka, okrem záručnej listiny predloženej v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 
rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka. 

 Uchádzač predloží bankovú záruku / záručnú listinu, v ktorej banka písomne vyhlási, že: 
- uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača), v prípade prepadnutia jeho 

zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa; 
- banková zábezpeka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa bodu 14.1; 
- banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 30 dní po doručení výzvy verejného 

obstarávateľa na zaplatenie v zmysle platobnej inštrukcie podľa bodu 14.3.1; 
- platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 19.2, prípadne podľa 

bodu 19.3 týchto súťažných podkladov.    
 
Banková záruka zanikne: 
- plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech verejného 

obstarávateľa, 
- uvoľnením bankovej záruky verejným obstarávateľom, 
- uplynutím doby platnosti bankovej záruky, 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. 

 
14.4 Doklad o zložení bankovej záruky musí byť súčasťou ponuky uchádzača. 

   
15.  Príprava ponuky 
 
15.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady, dokumenty a vyhlásenia podľa bodu 16. vo forme 

uvedenej v týchto súťažných podkladoch. 
 
15.2 Všetky náklady spojené s vypracovaním a predložením ponuky sú výlučne výdavkami uchádzača. Verejný 

obstarávateľ neuhradí žiadne výdavky alebo straty akéhokoľvek druhu vynaložené uchádzačom v súvislosti 
s vypracovaním ponuky.   

 
16.  Obsah ponuky 
 
 Ponuka musí obsahovať nasledovné dokumenty: 
 
16.1 Zoznam všetkých predkladaných dokladov, dokumentov a vyhlásení s označením čísla strany. 
 
16.2 Sprievodný list, v ktorom uchádzač uvedie, že „súhlasí so znením obchodných podmienok a všetkých ďalších 

podmienok obsiahnutých v súťažných podkladoch, vzťahujúcich sa na obstaranie predmetnej zákazky“. 
Sprievodný list musí byť podpísaný oprávnenou osobou uchádzača. 

 
16.3 Identifikačné údaje uchádzača podľa Prílohy č. 1 týchto súťažných podkladov (Formulár č. 1) viď bod 16.6. 
 
16.4 Doklad o zložení bankovej záruky podľa bodu 14. tejto časti súťažných podkladov. 
 
16.5 Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa časti A.2 Podmienky účasti týchto 

súťažných podkladov. 
 
16.6 Návrh na plnenie kritérií, ktorý tvorí Prílohu č. 1 súťažných podkladov (Formulár č. 1).  
 
16.7 Návrh Zmluvy o dielo podpísaný uchádzačom s doplnením identifikačných údajov uchádzača v súlade s časťou B.2 

Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. 
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16.8 Splnomocnenie pre osobu konajúcu za skupinu dodávateľov, ktorá tvorí Prílohu č. 2 týchto súťažných podkladov 

(Formulár č. 2).  
 
16.9 Zoznam dôverných informácií vypracovaný uchádzačom s identifikáciou čísla strany, čísla odseku, bodu a textu 

obsahujúceho dôverné informácie podľa bodu 10.3 tejto časti súťažných podkladov, ak ich ponuka obsahuje 
a uchádzač takýto zoznam vypracoval. 

 
16.10 CD/DVD nosič/nosiče alebo iné vhodné médium/médiá s obsahom celej ponuky podľa týchto súťažných podkladov.  
 
17.  Predloženie ponuky, doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 
 
17.1 Uchádzačom, ktorý predkladá ponuku môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému 

obstarávateľovi samostatne  alebo skupina fyzických osôb / právnických osôb vystupujúcich voči verejnému 
obstarávateľovi spoločne, ako skupina dodávateľov. V prípade, ak bude prijatá ponuka skupiny dodávateľov, verejný 
obstarávateľ vyžaduje z dôvodu riadneho plnenia zmluvy, aby všetci členovia skupiny vytvorili najneskôr do uzavretia 
zmluvy určitú právnu formu. 

 
17.2 Každý uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako 

člen skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky 
členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku predloženú uchádzačom, 
ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

 
17.3 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej služby na adresu: 

 
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 
Tajovského 28B 
974 01 Banská Bystrica 
 
v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 18. V prípade ak záujemca predloží ponuku prostredníctvom poštovej 
zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 
Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom bude vydané potvrdenie o prevzatí s uvedením dátumu, času a miesta 
prevzatia ponuky. 

  Obal s ponukou musí byť riadne uzatvorený, musí obsahovať nasledovné údaje: 

 adresu sídla verejného obstarávateľa uvedenú vyššie 

 adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania) 

 označenie „Súťaž – nadlimitná zákazka – neotvárať !“ 

 označenie heslom verejnej súťaže:  „Analýzy DNA“  

 

17.4 V prípade skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre člena skupiny 
dodávateľov na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene 
skupiny dodávateľov v priebehu celého procesu verejného obstarávania. Úkony splnomocneného zástupcu za 
skupinu dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané 
všetkými členmi skupiny dodávateľov (Príloha č. 2 týchto súťažných podkladov, formulár č. 2) a predložené podľa 
bodu 16.8 týchto súťažných podkladov. 

 
17.5 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie 

ponúk podľa bodu 18. 
Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti 
uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou 
osobou uchádzača na adresu podľa bodu 17.3 a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk. 

 
18. Lehota na predkladanie ponúk 
 
 Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 06.09.2017, 10:00 hod. 
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19.  Lehota viazanosti ponúk 
 
19.1 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. 
 
19.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.12.2017. 
 
19.3 Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom predĺženie lehoty viazanosti ponúk v prípade uplatnenia revíznych 

postupov, resp. v iných objektívnych prípadoch. 
   

 
Časť IV. 

Informácie o postupe vo verejnom obstarávaní 
 

20.  Otváranie ponúk 
 
20.1 Otváranie ponúk vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk podľa ustanovenia § 52 ods. 5 písm. a) a ods. 6 zákona 

o verejnom obstarávaní. 
 
20.2 Otváranie ponúk je verejné a uskutoční sa dňa 06.09.2017 o 10:30 hod. miestneho času v sídle verejného 

obstarávateľa v zasadačke na 2. poschodí. 
 
20.3 Komisia zverejní obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov 

a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré určil verejný obstarávateľ a dajú sa vyjadriť číslicou. 
 
21. Vyhodnocovanie ponúk 
 
21.1 Verejný obstarávateľ stanovil kritériá na vyhodnotenie ponúk s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku za 

predmet zákazky. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky na základe najnižšej ceny.  
 
21.2 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa návrhu na plnenie kritérií 

určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto súťažných podkladoch a v iných dokumentoch 
poskytnutých verejným obstarávateľom a na základe pravidiel ich uplatnenia podľa časti A.3 Kritériá na vyhodnotenie 
ponúk a pravidlá ich uplatnenia týchto súťažných podkladov.  

 
21.3 Komisia môže požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu 

sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 
 
22.  Vylúčenie ponuky 
 
 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku v súlade s § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzačovi bude 

oznámené jeho vylúčenie s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky. 
 
23.  Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 
 
23.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti u uchádzačov, 

ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí a neboli vylúčení podľa bodu 22. týchto súťažných podkladov 
a ktorých ponuky boli vyhodnotené podľa bodu 21. týchto súťažných podkladov. 

 
23.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle ustanovenia § 37 

zákona o verejnom obstarávaní. 
 
23.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov bude komisia posudzovať z dokladov predložených podľa požiadaviek 

uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto súťažných podkladoch a v iných dokumentoch 
poskytnutých verejným obstarávateľom. Uchádzač má možnosť preukázať splnenie podmienok účasti 
prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len „JED“) podľa ustanovenia § 39 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
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24. Vysvetľovanie dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti 
 
 Verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď 

z predložených dokladov nie je možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienok účasti. 
 
25. Vylúčenie uchádzača 
 
 Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 zákon 

o verejnom obstarávaní. Uchádzačovi bude doručené oznámenie o vylúčení s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, 
v ktorej môže byť doručená námietka.  

 
26. Dôvernosť informácií 
 
26.1 Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie ponuky 

úspešného uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a osoby verejného obstarávateľa 
nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej súťaže poskytovať alebo zverejňovať informácie 
o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám. 

 
26.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí ako dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez 

predchádzajúceho súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní 
a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi / osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 
Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
atď.).   

 
26.3 Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie súhlasov aj všetkých 

ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č. 
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov. 

 
27. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 
 
 Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk v súlade 

s ustanovením § 55 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
28. Uzavretie zmluvy 

 
28.1 Verejný obstarávateľ pristúpi k uzavretiu Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom v súlade s ustanovením § 56 

zákona o verejnom obstarávaní a po úspešnom vykonaní kontroly zo strany Poskytovateľa NFP. 
 
28.2 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 
 
  

Časť V. 
Záverečné ustanovenia 

 
29. Záverečné ustanovenia 
 

Ponuky uchádzačov ani ich časti sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov, iba ak ich použitie vyplýva zo zákona 
o verejnom obstarávaní a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 
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A.2 PODMIENKY ÚČASTI 
 
1. Osobné postavenie uchádzača 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie 
preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
1.1 Na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzač predloží nasledovné doklady: 

1.1.1 Výpis (výpisy) z registra trestov nie starší ako tri mesiace (§ 32 ods. 1 písm. a), ktorým preukáže, že: 
1.1.1.1 uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu ani 

prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania 
finančných zdrojov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, 
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, 
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých 
foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková 
podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávania verejnej 
dražbe. 

1.1.1.2 podnikateľ – fyzická osoba predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané 
živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov, 

1.1.1.3 podnikateľ – právnická osoba predloží výpisy z registra trestov za všetky osoby, ktoré tvoria 
štatutárny orgán alebo sú členmi štatutárneho orgánu hospodárskeho subjektu (záujemcu), za 
všetky osoby, ktoré tvoria dozorný orgán alebo sú členmi dozorného orgánu a výpis z registra 
trestov prokuristu alebo prokuristov; zároveň predloží výpis z registra trestov za právnickú osobu 
(v nadväznosti na zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov). 

1.1.2 Potvrdenie (potvrdenia) príslušnej zdravotnej poisťovne / zdravotných poisťovní a Sociálnej 
poisťovne nie staršie ako tri mesiace (§ 32 ods. 1 písm. b), že uchádzač nemá nedoplatky poistného na 
zdravotnom poistení, sociálnom poistení a na starobnom dôchodkovom sporení v Slovenskej republike 
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  

1.1.3 Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace (§ 32 ods. 1 písm. c), že 
uchádzač nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu. 

1.1.4 Potvrdenie (potvrdenia) príslušného súdu, nie staršie ako tri mesiace (§ 32 ods. 1 písm. d), že nebol na 
majetok uchádzača vyhlásený konkurz, nie je v reštruktualizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu 
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.  

1.1.5 Doklad o oprávnení poskytovať službu (§ 32 ods. 1 písm. e), ktorý zodpovedá predmetu zákazky, a to: 
1.1.5.1 živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba 

podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ), 
1.1.5.2 výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ 

zapísaný v obchodnom registri), 
1.1.5.3 iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov. 

1.1.6 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (§ 32  ods. 1 
písm. f) potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu. 

1.2 Uchádzač, ktorý má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný predložiť doklady preukazujúce 
splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v rozsahu zapísaných skutočností. 

1.3 Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v ustanovení § 32 ods. 2 zákona 
o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa 
predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

1.4 Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej 
republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym 
orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho 
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.  

1.5 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia za každého člena 
skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, 
ktorú má zabezpečiť. 
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1.6 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom formuláru 
JED podľa ustanovenia § 39 zákona o verejnom obstarávaní. 

1.7 Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne a ktorý nevyužíva kapacity iných osôb na 
preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní a predloží JED len za svoju osobu. 

1.8 Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne, ale využíva zdroje a / alebo kapacity iných osôb 
na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní a predloží JED za svoju osobu spolu s vyplnenými JED za každú 
z osôb, ktorých zdroje a / alebo kapacity využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti. 

1.9 Skupina dodávateľov predloží JED s požadovanými informáciami za každého člena skupiny dodávateľov 
samostatne. 

 
2. Technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača 
 
2.1 Na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uchádzač predloží doklady preukazujúce 
splnenie podmienok podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: 
 

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich 
zamestnancov.  
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
 
Uchádzač musí preukázať, že ním navrhnuté osoby spĺňajú nasledujúce minimálne požiadavky:  
 
Minimálne 1 osoba – hlavný odborný garant  

- preukázateľné odborné skúsenosti v oblasti genetiky, genomiky a odhadu početnosti rozborom vzoriek 
DNA u voľne žijúcich živočíchov minimálne 5 rokov, 

- aktívna účasť na realizácii štúdií (výskumných úloh) s tematikou odhadu početnosti populácie voľne 
žijúcej zveri neinvazívnou metódou rozboru DNA zo vzoriek  

- skúsenosti s obhajobou vedeckých prác – minimálne 20 impact factov  (vedeckých článkov) 
publikovaných v domácich alebo zahraničných recenzovaných vedeckých časopisoch, z genetiky 
alebo genomiky.  
 

Minimálne 3 osoby – odborní garanti 
- preukázateľné odborné skúsenosti v oblasti genetiky alebo výskumu biológie. 

 
Splnenie vyššie požadovaných kvalifikačných predpokladov uchádzač preukáže zoznamom zodpovedných osôb a 
doložením ich profesionálneho životopisu.  
Životopis musí obsahovať:  

a) meno a priezvisko,  
b) doklad o dosiahnutom vzdelaní,  
c) história zamestnania (rok, miesto výkonu, zamestnávateľa, pozícia),  
d) zoznam realizovaných projektov/zmlúv a stručný opis vykonávaných činnosti,  
e) zoznam (citácie) vedeckých článkov, prípadne príspevkov na konferenciách alebo seminároch, ktoré boli 

uverejnené v recenzovaných zborníkoch (preukazuje hlavný odborný garant),  
f) dátum a podpis predmetnej osoby.  

 
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi 
podmienky účasti podľa ustanovenia § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: 
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že uchádzač má praktické skúsenosti so zabezpečením predmetu zákazky 
rovnakého alebo obdobného charakteru a obdobného rozsahu ako je predmet zákazky. Konkrétny dôkazový prostriedok, 
ktorý sa na preukázanie odbornej spôsobilosti uchádzača vyžaduje, musí svojím obsahom potvrdiť požadované údaje 
o vzdelaní, odbornej praxi, resp. odbornej kvalifikácii. Nakoľko organizačná štruktúra, charakteristika jej členenia na 
jednotlivé prvky a v rámci nich udelené riadiace kompetencie môžu byť u jednotlivých uchádzačov rôzne, odbornú 
spôsobilosť na poskytnutie služieb je možné preukázať dokladom o vzdelaní a odbornej kvalifikácii tej osoby alebo osôb, 
ktorých činnosť / zodpovednosť je zásadná pre riadenie konkrétnych služieb. 
Vzhľadom na skutočnosť, že výstupom predmetu zákazky je vedecká štúdia, ktorá musí byť obhájiteľná vo vedeckých 
a odborných kruhoch, deklaruje hlavný odborný garant svoje skúsenosti s obhajobou vedeckých prác doložením zoznamu 
(citácie) minimálne 20 vedeckých článkov v danej oblasti publikovaných v domácich alebo zahraničných recenzovaných 
vedeckých časopisoch, prípadne príspevkoch na konferenciách alebo seminároch, ktoré boli uverejnené v recenzovaných 
zborníkoch. 
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2.2 Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické alebo odborné kapacity inej 

osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takom prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že 
pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej 
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto 
osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú 
spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity 
majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie 
podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6  
písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie na poskytnutie služby sa preukazuje vo vzťahu 
k tej časti predmetu, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. 

2.3 Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED obsahuje 
informácie podľa ustanovenia § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní aj o tejto osobe. 

2.4 Skupina dodávateľov preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. 

2.5 Verejný obstarávateľ podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného 
obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel 
v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. 

 
3. Spoločné ustanovenia o JED 
 
3.1 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť Jednotným európskym 

dokumentom (ďalej len „JED“), v súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce 
splnenie podmienok účasti verejnému obstarávateľovi predkladajú uchádzači, ktorí sa po vyhodnotení ponúk 
umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, v čase a spôsobom 
určeným verejným obstarávateľom. 

3.2 Formulár JED a manuál k jeho vyplneniu je k dispozícii na internetovej adrese:   
 https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html 
 Uchádzač vyplní nasledovné časti JED: 

a) Časť I. – na základe vyplnenej časti I. verejným obstarávateľom uverejnenej v profile verejného obstarávateľa 
na www.uvo.gov.sk, v zmysle nižšie uvedeného bodu 4.6, 

b) Časť II. – A, B a C, 
c) Časť III. – A, B, C a D, 
d) Časť IV. – len α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI  

e) Časť VI. 
3.3 Ak uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, uchádzač predloží 

samostatný JED aj za túto osobu, podpísaný osobou / osobami oprávnenou / oprávnenými konať v mene tejto osoby 
(vypĺňajú sa tieto časti JED: Časť I., Časť II. – A a B, Časť III. Časť IV. – len α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY 
PODMIENKY ÚČASTI a Časť VI.) 

3.4 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov uchádzač predloží samostatný JED za každého člena 
skupiny, podpísaný osobou / osobami oprávnenou / oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny. 

3.5 Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť JED za prípadných subdodávateľov uchádzača.    
3.6 Verejný obstarávateľ uverejní v profile na www.uvo.gov.sk vyplnenú Časť I. JED vo formáte .pdf. Údaje z uvedenej 

časti je uchádzač povinný preniesť / prepísať do všetkých JED predkladaných v ponuke uchádzača. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
http://www.uvo.gov.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
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A3.   KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ  
ICH UPLATNENIA 

 
1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v zmysle § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. 
2. Verejný obstarávateľ bude hodnotiť celkovú cenu za celý predmet zákazky za obdobie 60 mesiacov v EUR s DPH, 

ktorá predstavuje súčet jednotlivých položiek (v zmysle bodu 13.4, 13.5, 13.6 týchto súťažných podkladov a časti B.1 
Opis predmetu zákazky). 

3. Úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorého ponuka sa na základe pravidiel na uplatnenie kritéria na 
vyhodnotenie ponúk umiestni na prvom mieste, t.j. uchádzač s najnižšou celkovou cenou za predmet zákazky v EUR 
s DPH. Ostatné ponuky budú zoradené vzostupne podľa výšky ponúkanej celkovej ceny za predmet zákazky v EUR 
s DPH, t.j. ponuke s najvyššou celkovou cenou za predmet zákazky bude priradené najvyššie poradové číslo. 

4. Navrhovaná zmluvná cena bude vychádzať z ocenenia všetkých položiek zahrnutých v opise predmetu zákazky. 
5. Uchádzač spracuje svoj návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk do tabuľky, ktorá je v Prílohe č. 1 súťažných 

podkladov. 
6. V prípade rovnosti dvoch alebo viacerých ponúk na prvom mieste poradia, úspešná bude tá ponuka, ktorá v Časti 1. 

bude mať nižšiu celkovú cenu v EUR s DPH. 
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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

Predmetom zákazky je vypracovanie štúdií odhadu početnosti chránených druhov veľkých šeliem (vlk dravý, rys ostrovid, 
medveď hnedý) a vypracovanie štúdie stupňa hybridizácie vlka dravého s príbuznými druhmi živočíchov (šakal zlatý, pes 
domáci) analýzou DNA.  
 

Predpokladaná hodnota zákazky je: 411 810,00 EUR bez DPH. 
 

Predmet zákazky pozostáva z dvoch častí: 

Časť 1.  Monitoring a zisťovanie početnosti vlka dravého (canis lupus), rysa ostrovida (lynx lynx) a medveďa hnedého 
(ursus arctos) na základe analýz DNA zo vzoriek získaných neinvazívnou metódou 

Časť 2.  Zisťovanie stupňa hybridizácie vlka dravého  (canis lupus), so psom domácim (canis domesticus) a šakalom 
zlatým (canis aureus L) na základe analýz DNA vlka dravého zo vzoriek ulovených a uhynutých jedincov, ako aj 
zo vzoriek hospodárskych zvierat strhnutých vlkom 

 

 

Časť 1. Monitoring a zisťovanie početnosti vlka dravého (canis lupus), rysa ostrovida (lynx lynx) a medveďa 
hnedého (ursus arctos) na základe analýz DNA zo vzoriek získaných neinvazívnou metódou 

 
1.1 Analýza vzoriek 

Genotyp jedinca je určený na základe analýzy viacerých lokusov z čoho možno určiť počet neidentických jedincov v súbore 
vzoriek (minimálna veľkosť populácie) a následne použitím štatistických metód a matematického modelovania odhadnúť 
celkovú veľkosť populácie.  
 
Na základe analýzy vzoriek DNA, analýzy príbuznosti jednotlivých vyselektovaných genotypov a interpretácie získaných 
výsledkov bude vypracovaná komplexná štúdia početnosti populácií vlka dravého, rysa ostrovida a medveďa hnedého na 
Slovensku, ktorá bude obsahovať najmä: 
- informácie o celkovej početnosti populácie, 
- údaje o hustote populácie, 
- údaje o paternite, sociálnej a pohlavnej štruktúre populácie, 
- údaje o veľkosti domovských okrskov, 
- informácie o toku génov medzi populáciami.  
 
Pre všetky druhy je potrebné vykonať analýzu spolu 6 900 relevantných vzoriek. Pod relevantnou vzorkou sa rozumie 
akákoľvek analyzovaná vzorka dodaná verejným obstarávateľom (ŠOP SR). Logistiku zberu a materiál na zber vzoriek 
(nádoby a chemikálie) zabezpečuje ŠOP SR. Z toho 1800 vzoriek na vlka dravého, 1200 vzoriek na rysa ostrovida a 3900 
vzoriek na medveďa hnedého. 
 
1.2  Vypracovanie štúdie 
Na základe analýzy vzoriek DNA, analýzy príbuznosti jednotlivých vyselektovaných genotypov a interpretácie získaných 
výsledkov bude vypracovaná komplexná štúdia početnosti populácie vlka dravého (canis lupus), rysa ostrovida (lynx lynx) 
a medveďa hnedého (ursus arctos)  na Slovensku, ktorá bude obsahovať najmä: 

- informácie o celkovej početnosti populácie, 

- údaje o hustote populácie, 

- údaje o paternite, sociálnej a pohlavnej štruktúre populácie, 

- údaje o veľkosti domovských okrskov, 

- informácie o toku génov medzi populáciami. 

 
Výstupom bude štúdia odhadu početnosti veľkých šeliem vlk dravý, rys ostrovid a medveď hnedý analýzou DNA zo vzoriek 
získaných neinvazívnou metódou odovzdaná v tlačenej a elektronickej verzii, vo formáte pdf.. 
Ďalším výstupom štúdie je databáza celkovej početnosti populácií vlka dravého, rysa ostrovida a medveďa hnedého, 
hustoty populácií, určenie pohlavnej štruktúry populácií, určenie toku génov medzi subpopuláciami týchto veľkých šeliem, 
vo forme surových dát v príslušnom formáte. 
 
Termín realizácie: 60 mesiacov po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo. 
Predpokladaná hodnota Časti 2. zákazky je : 354 246,00 EUR bez DPH. 
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Časť 2. Zisťovanie stupňa hybridizácie vlka dravého  (canis lupus), so psom domácim (canis domesticus) 
a šakalom zlatým (canis aureus L) na základe analýz DNA vlka dravého zo vzoriek ulovených a uhynutých 
jedincov, ako aj zo vzoriek hospodárskych zvierat strhnutých vlkom 

 
2.1 Analýza vzoriek 

Na základe analýz DNA z relevantných vzoriek v počte 400 získaných z ulovených a inak usmrtených (kolízia s dopravnými 
prostriedkami, pytliactvo, choroby ap.) jedincov vlka dravého, ako aj strhnutých hospodárskych zvierat (raticovej a diviačej 
zveri) možno zistiť stupeň hybridizácie (medzidruhové kríženie) medzi vlkom a psom domácim, resp. šakalom zlatým. Pod 
relevantnou vzorkou sa rozumie akákoľvek analyzovaná vzorka dodaná verejným obstarávateľom (ŠOP SR). Logistiku 
zberu a materiál na zber vzoriek (nádoby a chemikálie) zabezpečuje ŠOP SR.  
 
 
2.2  Vypracovanie štúdie 
Výstupom bude štúdia popisujúca stupeň hybridizácie s následným dopadom na škody spôsobné vlkom na hospodárskych 
zvieratách a vlkom strhnutej zveri, v tlačenej verzii a v elektronickej verzii vo formáte pdf.   
 
Termín realizácie : 60 mesiacov po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo.  
 
Predpokladaná hodnota Časti 2. zákazky je: 57 564,00 EUR bez DPH. 
 
Verejný obstarávateľ plánuje realizovať zákazku, Časť 1. a Časť 2. z projektu: Realizácia programov starostlivosti o veľké 
šelmy na Slovensku. 
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B.2 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA  

PREDMETU ZÁKAZKY 
 

Uchádzač v sprievodnom liste predloženom ako súčasť ponuky vyhlási, že súhlasí so znením obchodných podmienok a 
všetkých ďalších podmienok obsiahnutých v súťažných podkladoch, vzťahujúcich sa na obstaranie predmetnej zákazky 
(podľa bodu 16.2 súťažných podkladov). 
  
Uchádzači berú na vedomie skutočnosť, že verejný obstarávateľ ako povinná osoba v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám podlieha povinnosti zverejňovania a berú na vedomie právne 
účinky vyplývajúce z povinného zverejňovania zmlúv podľa príslušných ustanovení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony. Uchádzači predložením ponuky vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov uvedených v 
Zmluve o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb alebo inom doklade, ktorý sa povinne zverejňuje. 
 

 
 

Návrh 
 

ZMLUVA O DIELO 
 

uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.  
Obchodný zákonník a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov  

(ďalej aj „Zmluva“) 
 

 
medzi 

 
1. Objednávateľ:                     Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky   
    Sídlo:                                    Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica  

 V zastúpení:                         Ing. Milan Boroš, generálny riaditeľ  

 

    Bankové spojenie:                Štátna pokladnica 
    IBAN:                                    SK91 8180 0000 0070 0050 0568 
    IČO:                                      17058520 
    DIČ:                                      2021526188 
    IČ DPH:                                SK2021526188  

     

 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 

 

  

2. Zhotoviteľ:    
    Sídlo:     
    V zastúpení:     
    Bankové spojenie:               
    IBAN:   
    IČO:      
    DIČ:      
    IČ DPH:     
   Registrácia:                              

     
 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
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Preambula 

1.     Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nadlimitnú zákazku postupom verejnej súťaže na poskytnutie 
služieb, predmetom ktorých je : Vypracovanie štúdií odhadu početnosti chránených druhov veľkých šeliem (vlk 
dravý, rys ostrovid, medveď hnedý) a vypracovanie štúdie stupňa hybridizácie vlka dravého s príbuznými druhmi 
živočíchov (šakal zlatý, pes domáci) analýzou DNA (ďalej len „Dielo“) pre projekt  
 ● názov projektu: Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku 

 spolufinancované z Operačného programu Životné prostredie.  
2.  Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia 

súťažných ponúk predložených do predmetného postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto 
zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej 
verejnej súťaže.    

 
 

I. Predmet zmluvy 
1.    Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa nasledovné dielo v nasledovnom zložení:   

   Časť 1.  Vypracovanie komplexnej štúdie odhadu početnosti populácie medveďa hnedého (Ursus arctos,) vlka 
dravého (canis lupus), rysa ostrovida (lynx lynx) analýzou DNA 

Časť 2. Zisťovanie stupňa hybridizácie vlka dravého (canis lupus) so psom domácim a šakalom zlatým na 
základe analýz DNA vlka dravého zo vzoriek ulovených a uhynutých jedincov, ako aj zo vzoriek 
hospodárskych zvierat strhnutých vlkom 

2.   Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo a jeho časti vykonať v termínoch stanovených v časti II. tejto zmluvy.    
3.   Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad a nebezpečenstvo pri rešpektovaní všetkých zákonov, predpisov                  

a noriem platných na území Slovenskej republiky.  
4.   Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok, najneskoršie v termíne uvedenom v čl. II. zmluvy. Objednávateľ 

sa zaväzuje dokončené dielo prevziať, pokiaľ bude prevedené v dohodnutom rozsahu, kvalite a bez vád                   
a nedorobkov.   

5.    Objednávateľ sa zaväzuje prevziať aj čiastkové plnenie diela, ktorým je:  
   Časť 1.  Vypracovanie komplexnej štúdie odhadu početnosti populácie medveďa hnedého (Ursus arctos,) vlka 

dravého (canis lupus), rysa ostrovida (lynx lynx) analýzou DNA 
Časť 2. Zisťovanie stupňa hybridizácie vlka dravého (canis lupus) so psom domácim a šakalom zlatým na 

základe analýz DNA vlka dravého zo vzoriek ulovených a uhynutých jedincov, ako aj zo vzoriek 
hospodárskych zvierat strhnutých vlkom 

  
II. Čas plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje , že vypracuje a dodá predmet zmluvy dojednaný v rozsahu a obsahu čl. I tejto zmluvy             v 
termíne najneskôr do 60 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy, a to pre jednotlivé časti diela nasledovne:  

      Časť 1.  Vypracovanie komplexnej štúdie odhadu početnosti populácie medveďa hnedého (Ursus arctos,) vlka 
dravého (canis lupus), rysa ostrovida (lynx lynx) analýzou DNA: najneskôr do 60 mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti zmluvy. 

 Časť 2.  Zisťovanie stupňa hybridizácie vlka dravého (canis lupus) so psom domácim a šakalom zlatým na 
základe analýz DNA vlka dravého zo vzoriek ulovených a uhynutých jedincov, ako aj zo vzoriek hospodárskych 
zvierat strhnutých vlkom: najneskôr do 60 mesiacov po nadobudnutí účinnosti zmluvy. 

  
III. Spolupôsobenie zmluvných strán 

1.  Časť 1.: Vypracovanie komplexnej štúdie odhadu početnosti populácie medveďa hnedého (Ursus arctos,) vlka 
dravého (canis lupus), rysa ostrovida (lynx lynx) analýzou DNA 

 Pre každý druh je potrebné vykonať analýzu 6 900 relevantných vzoriek. Pod relevantnou vzorkou sa rozumie 
akákoľvek analyzovaná vzorka dodaná verejným obstarávateľom (ŠOP SR). Logistiku zberu a materiál na zber 
vzoriek (nádoby a chemikálie) zabezpečuje ŠOP SR. Vzorky budú dodávané v závislosti od prírodných podmienok, 
podľa možnosti pravidelne. 

 Časť 2.  Zisťovanie stupňa hybridizácie vlka dravého (canis lupus) so psom domácim a šakalom zlatým na 
základe analýz DNA vlka dravého zo vzoriek ulovených a uhynutých jedincov, ako aj zo vzoriek hospodárskych 
zvierat strhnutých vlkom. 

 Na základe analýz DNA z relevantných vzoriek v počte 400 získaných z ulovených a inak usmrtených (kolízia s 
dopravnými prostriedkami, pytliactvo, choroby ap.) jedincov vlka dravého, ako aj strhnutých hospodárskych zvierat 
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(raticovej a diviačej zveri) možno zistiť stupeň hybridizácie (medzidruhové kríženie) medzi vlkom a psom domácim, 
resp. šakalom zlatým. Pod relevantnou vzorkou sa rozumie akákoľvek analyzovaná vzorka dodaná verejným 
obstarávateľom (ŠOP SR). Logistiku zberu a materiál na zber vzoriek (nádoby a chemikálie) zabezpečuje ŠOP SR. 
Vzorky budú dodávané v závislosti od prírodných podmienok, podľa možnosti pravidelne. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania predmetu diela poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom 
potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnenie podkladov, ktorých 
potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 5 
pracovných dní od jeho písomného vyžiadania.  

  
IV.  Cena diela a platobné podmienky 

1.  Cena za zhotovenie predmetu plnenia tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán. Dohodnutá cena za 
predmet diela podľa čl. I tejto zmluvy je .................. EUR  bez DPH, výška DPH .................. EUR, cena celkom s 
DPH  ........................... EUR. Slovom ................................ EUR s DPH.  

  

Časť Názov položky 
Cena v EUR 

bez DPH 
20% DPH   

v EUR 
Cena  v EUR 

s DPH 

1. 

Monitoring a zisťovanie početnosti vlka dravého (canis 
lupus), rysa ostrovida (lynx lynx) a medveďa hnedého 
(ursus arctos) na základe analýz DNA zo vzoriek 
získaných neinvazívnou metódou vrátane štúdií 
 

 
 

  

2. 

Zisťovanie stupňa hybridizácie vlka dravého (canis 
lupus) so psom domácim a šakalom zlatým na základe 
analýz DNA vlka dravého zo vzoriek ulovených a 
uhynutých jedincov, ako aj zo vzoriek hospodárskych 
zvierat strhnutých vlkom vrátane štúdie 

   

 
Cena diela :  

  

  
 

 
 

 
 

 
2.  V cene dohodnutej v bode 1. tohto článku sú  zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa.   
3.  Cena diela je stanovená ako cena konečná a nemenná, platí a kryje kvalitatívne, dodacie a platobné podmienky 

podľa tejto zmluvy.   
4.  Dohodnutú cenu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po odovzdaní a prevzatí predmetu diela, alebo jeho časti podľa 

podmienok stanovených v Prílohe č. 1 - Spôsob stanovenia ceny a podmienky fakturácie, a to na základe faktúry 
vystavenej zhotoviteľom v troch vyhotoveniach v zmysle tejto zmluvy a doručenej objednávateľovi.     

5.  Zhotoviteľ vystaví faktúru za predmet diela na základe dokumentu „Zápis o odovzdaní a prebratí diela“.   
6.  Lehota splatnosti zhotoviteľom vystavenej faktúry je stanovená na 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

Zmluvné strany týmto výslovne vyhlasujú, že 60 dňová lehota splatnosti faktúr vystavených zhotoviteľom 
objednávateľovi v žiadnom prípade nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto 
zmluvy pre zhotoviteľa a takého dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia v zmysle tejto zmluvy. Faktúra 
sa zaplatí bankovým prevodom na účet zhotoviteľa.   

7.  Faktúra bude mať tieto náležitosti:  
● označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ,  
● číslo faktúry,   
● deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,   
● u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR,  
● fakturovanú sumu v EUR,  
● označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,  
● pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa,  
● prílohy v rozsahu a spracované spôsobom, aký predpisuje táto zmluva,  
● označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol,  
● názov diela.   
● názov projektu: Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku 

8.  V prípade, že platobné doklady nebudú obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený 
vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 
začne plynúť doručením opraveného platobného dokladu.   
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V.   Podmienky zhotovenia a dodania diela 
1. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že počas trvania zmluvy bude mať k dispozícii príslušné laboratórne 

vybavenie. 
2.  Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi 5 pracovných  dní vopred, kedy bude dielo, resp. jeho časť 

pripravená na odovzdanie. Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím 
objednávateľom.  

3. Dokladom o splnení – odovzdaní diela zhotoviteľom je „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela“ (ďalej len „Zápis“), 
ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. „Zápis“ podpíšu zástupcovia zmluvných strán poverení štatutárnym zástupcom 
zmluvných strán. V „Zápise“ zhotoviteľ prehlási, že dielo odovzdáva a objednávateľ prehlási, že dielo preberá.  

4.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak pri realizácii diela použije materiály, práce alebo dokumentáciu, ktoré sú chránené 
patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb nakladať s týmito právami, znáša všetky 
dôsledky s tým spojené. Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na chránené práva, ak boli použité v odovzdanom 
predmete diela.  

5.  V prípade, ak v priebehu realizácie diela objednávateľ dá pokyn k prerušeniu prác, zhotoviteľovi sa prerušuje 
plynutie zmluvných lehôt. Po pominutí prekážky sa predĺži príslušná lehota plnenia záväzku o dobu prerušenia 
prác, ak sa strany nedohodnú inak.   

6.  Pokiaľ bude objednávateľ presvedčený, že zamestnanec či zamestnanci zhotoviteľa neplnia riadne svoje povinnosti 
vyplývajúce z tejto zmluvy, môže objednávateľ požiadať o ich výmenu. Zhotoviteľ musí takúto požiadavku splniť 
bezodkladne.  

  
VI.   Zodpovednosť za vady, záruky 

1.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy podľa čl. I je zhotovený podľa tejto zmluvy a že po dobu 
stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. V prípade vyskytnutia sa vád pri prevzatí 
diela začína záručná doba plynúť dňom odstránenia všetkých závad.  

2.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi až po dobu skončenia 
záručnej doby.  

3.  Záručná doba na dielo 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia celého diela bez závad.   
4.  Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamované vady diela bezplatne odstrániť. Prácu na odstraňovaní reklamovaných vád je 

zhotoviteľ povinný zahájiť do 5 pracovných dní od obdržania reklamácie a ukončiť ju v čo najkratšom možnom 
termíne, pokiaľ sa strany v konkrétnom prípade nedohodnú písomne inak. Termín pre odstránenie vady bude vždy 
dohodnutý písomne.   

5.  Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve.   
6.  Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne doporučenou zásielkou. Reklamáciu je možné vykonať 

aj e-mailom alebo faxom s dodatočným písomným potvrdením, inak je tento spôsob reklamácie neplatný. 
Reklamácia musí obsahovať označenia vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.  

7.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú vadu odstráni spôsobom a v termíne 
dohodnutom s objednávateľom.  

8.  Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov.  

9.  V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal 
a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať vady odstrániť tretej osobe na 
náklady zhotoviteľa.  

  
VII. Osobitné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ môže použiť výsledky výskumu na iné účely (publikovanie v odborných časopisoch atď.) až po ukončení 
projektu a po predchádzajúcom súhlase objednávateľa. Pri takto použitých výsledkoch výskumu musí byť vždy 
uvedený názov projektu, v rámci ktorého bol výskum realizovaný, a to: Realizácia programov starostlivosti o veľké 
šelmy na Slovensku 

2.  Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto 
zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami 
Obchodného zákonníka.  

3.  Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:  
3.1.  Ak zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením diela neplnením postupových 

termínov podľa článku II. a článku V. tejto zmluvy alebo ak zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením úloh o 
viac ako 30 dní.  

3.2.  Ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať dohodnuté práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v 
zmluve alebo metodikou pre spracovanie predmetu zmluvy, alebo technologickými postupmi určenými 
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platnými normami. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovovania diela 
písomne upozornený a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k 
tomuto účelu objednávateľom. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ povinný zaplatiť príslušné 
faktúry a až do odstránenia vád nie je v omeškaní s ich platením.  

3.3.  Ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín 
dokončenia diela  pre okolnosti na jeho strane nebude dodržaný.  

4.  Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy.  
5. Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela účasťou svojich zástupcov, 

splnomocnených štatutárnym orgánom, na pracovných stretnutiach a účasťou zodpovedných osôb na týchto 
stretnutiach, organizovaných objednávateľom.   

6.  Objednávateľ je oprávnený, okrem dôvodov uvedených v predchádzajúcich ustanoveniach tohto článku, odstúpiť 
od zmluvy z týchto dôvodov:  
6.1  V prípade, že je na majetok zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie, alebo 

ak je návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.  
6.2  V prípade podstatného porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa, hlavne ak sa v priebehu prác zistí, že 

dochádza k predĺženiu zahájenia prác alebo vykonávaním prác oproti dohodnutému termínu. V tom prípade 
stanoví zhotoviteľovi lehotu, v ktorej má nedostatky odstrániť. Po uplynutí tejto lehoty je objednávateľ 
oprávnený odstúpiť od zmluvy.  

 6.3 V prípade, ak poskytovateľ NFP nepredĺži termín ukončenia projektu objednávateľ ukončí zmluvu bez 
nároku na akékoľvek sankcie zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa v takom prípade zaväzuje uhradiť všetky 
vykonané práce do termínu ukončenia zmluvy.   

7.  Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom tejto  zmluvy kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu, overovania na mieste sú:  

Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

8.  Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa o prípadnej kontrole, audite alebo overovaní súvisiaceho s 
predmetom tejto zmluvy najneskôr 5 pracovných dní vopred.  

9.  Zmluvné strany sa zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné 
na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej 
subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného 
konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto 
povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek 
takto spôsobenú škodu.  

10.  Zmluvné strany pre účely tejto zmluvy určujú kontaktné osoby zodpovedné za vecnú a odbornú komunikáciu              
v súvislosti s touto Zmluvou takto:  

 
a)  za objednávateľa: ...........................   

 tel. ......................., mobil ............................., fax .........................., email: .........................  
b)  za zhotoviteľa: ............................ 

 tel. .........................., mobil .........................., fax ..........................., email: ......................... 
11.  Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou sa doručujú:  

a)  poštou,  
b)  treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky,  
c)  osobne.  

12.  Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi zmluvnými stranami touto zmluvou sa doručujú 
doporučene na adresu zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve. Každá zmluvná strana je povinná oznámiť druhej 
zmluvnej strane každú zmenu svojho sídla podľa zásad uvedených v tomto článku do troch dní odo dňa zmeny 
sídla.  

13.  Ak zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, považuje sa písomnosť po troch 
dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručenú a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky 
doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručenú.  

14.  Ak zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, je odosielateľ povinný opakovane 
doručiť písomnosť na adresu zmluvnej strany zapísanú v obchodnom registri alebo inom registri. Pri takomto 
doručení platí v celom rozsahu bod 9. tohto článku.  
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15.  Zmluva sa riadi ustanoveniami slovenského hmotného práva, najmä Obchodného Zákonníka, s vylúčením 
kolíznych noriem.  

16.  V prípade, ak vznikne zo zmluvy alebo v jej súvislosti spor medzi zmluvnými Stranami, zaväzujú sa ho riešiť 
priateľským rokovaním. Ak ani do 30 (tridsiatich) dní od doručenia písomnej pozvánky na priateľské rokovanie 
zmluvné strany neuzatvoria dohodu o riešení sporu, má každá zmluvná strana právo predložiť spor na rozhodnutie 
príslušnému slovenskému súdu.  

 
VIII.   Zmluvné pokuty 

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa  čl. I. tejto zmluvy vzniká 
objednávateľovi právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý začatý 
deň omeškania odovzdania diela.  

2.  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád diela, resp. jeho časti v rámci 
reklamačného konania podľa čl. VII. tejto zmluvy vzniká objednávateľovi právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania s odstránením vád diela.  

3.  Objednávateľ má právo sumu vyúčtovanej zmluvnej pokuty započítať voči cene diela alebo jednotlivým čiastkovým 
faktúram (daňové doklady).  

4.  Vznikom povinnosti hradiť zmluvnú pokutu ani jej faktickým zaplatením nie je dotknutý nárok objednávateľa na 
náhradu škody a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená. Zmluvná pokuta sa na náhradu škody 
nezapočítava.  

5.  V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku IV. bod 7 zmluvy má právo zhotoviteľ 
požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu  vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do 
zaplatenia.  

  
XI.  Záverečné ustanovenia 

1.  Zhotoviteľ berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona  č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov.  

2.  Zhotoviteľ berie ďalej na vedomie, že táto zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). Ak sa do troch 
mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva nezverejní platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo (§ 47a ods. 3 Občianskeho 
zákonníka).  

3.  Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy môžu byť vykonané písomným dodatkom k tejto Zmluve po vzájomnej dohode 
a podpísané oprávnenými osobami zmluvných strán.   

4.  Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody prostredníctvom 
zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je 
oprávnená predložiť na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.  

5.  Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto Zmluvou, ako aj záväzkové vzťahy touto Zmluvou 
výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, bez použitia kolíznych noriem.  

6.   Táto zmluva je vyhotovená v ôsmich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia  a objednávateľ  obdrží 
šesť vyhotovení.  

9.   Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že táto Zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu 
s jej obsahom ju podpisujú.  

10.    Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy sú:  
 
 Príloha č. 1:   Spôsob stanovenia ceny a podmienky fakturácie  
 Príloha č. 2:   Opis predmetu zákazky  
  
 Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa:  
 V Banskej Bystrici,  dňa .........       V .................., dňa ....................... 
  
 
  
 
 
 

            
 Ing. Milan Boroš, generálny riaditeľ   
Príloha č. 1 zmluvy o dielo : Spôsob stanovenia ceny a podmienky fakturácie  
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Poradie Položka Stanovenie ceny Podmienky fakturácie 

1. Monitoring a zisťovanie početnosti vlka dravého (canis lupus), rysa ostrovida (lynx lynx) a medveďa hnedého (ursus 
arctos) na základe analýz DNA zo vzoriek získaných neinvazívnou metódou 

 
 
1.1. 

 
Samotná analýza vzoriek – 
štandardizácia  metodík na 
porovnávanie dát (analýz 
genetických markérov – porovnanie 
v rámci Európy) vrátane štúdií 

- cena sa stanoví na základe 
jednotkovej ceny analýzy 
relevantnej vzorky (t.j. vzorky,  
z ktorej bol identifikovaný 
genotyp medveďa hnedého, 
vlka dravého a rysa ostrovida), 
- cena jednej relevantnej 
vzorky zahŕňa všetky náklady, 
aj náklady na analýzu vzoriek, 
v ktorých sa genotyp 
nepodarilo izolovať 
- celkovú cenu za túto 
položku: cena 1 relevantnej 
vzorky (uchádzač nahradí 
jednotkovou cenou) x 6 900 
vzoriek 

- fakturácia je možná priebežne (minimálne 100 
vzoriek),  

- podkladom pre podpísanie Zápisu                           
o odovzdaní      a      prevzatí      diela    je 
odovzdanie databázy analyzovaných vzoriek 

 

2. Zisťovanie stupňa hybridizácie vlka dravého  (canis lupus), so psom domácim (canis domesticus) a šakalom zlatým 
(canis aureus L) na základe analýz DNA vlka dravého zo vzoriek ulovených a uhynutých jedincov, ako aj zo vzoriek 
hospodárskych zvierat strhnutých vlkom 

 
 
2.1. 

 
Samotná analýza vzoriek – 
štandardizácia  metodík na 
porovnávanie dát (hybridizácia vlka 
dravého – porovnanie v rámci 
Európy) vrátane štúdií 

- cena sa stanoví na základe 
jednotkovej ceny analýzy 
relevantnej vzorky na 
hybridizáciu vlka dravého 
-   celkovú cenu za túto 
položku:  cena 1 relevantnej 
vzorky (uchádzač nahradí 
jednotkovou cenou)  x 400 
vzoriek 

- fakturácia je možná priebežne (minimálne 6 
vzoriek),  

- podkladom pre podpísanie Zápisu                   
o odovzdaní      a      prevzatí      diela    je 
odovzdanie databázy  analyzovaných vzoriek 
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Príloha č. 2 zmluvy o dielo :   Opis predmetu zákazky  
 
Predmetom zákazky je vypracovanie štúdií odhadu početnosti chránených druhov veľkých šeliem (vlk dravý, rys ostrovid, 
medveď hnedý) a vypracovanie štúdie stupňa hybridizácie vlka dravého s príbuznými druhmi živočíchov (šakal zlatý, pes 
domáci) analýzou DNA.  
 

Predmet zákazky pozostáva z dvoch častí: 

Časť 1.  Monitoring a zisťovanie početnosti vlka dravého (canis lupus), rysa ostrovida (lynx lynx) a medveďa hnedého 
(ursus arctos) na základe analýz DNA zo vzoriek získaných neinvazívnou metódou 

Časť 2.  Zisťovanie stupňa hybridizácie vlka dravého  (canis lupus), so psom domácim (canis domesticus) a šakalom 
zlatým (canis aureus L) na základe analýz DNA vlka dravého zo vzoriek ulovených a uhynutých jedincov, ako aj 
zo vzoriek hospodárskych zvierat strhnutých vlkom 

 

 

Časť 1. Monitoring a zisťovanie početnosti vlka dravého (canis lupus), rysa ostrovida (lynx lynx) a medveďa 
hnedého (ursus arctos) na základe analýz DNA zo vzoriek získaných neinvazívnou metódou 

 
1.1 Analýza vzoriek 

Genotyp jedinca je určený na základe analýzy viacerých lokusov z čoho možno určiť počet neidentických jedincov v súbore 
vzoriek (minimálna veľkosť populácie) a následne použitím štatistických metód a matematického modelovania odhadnúť 
celkovú veľkosť populácie.  
 
Na základe analýzy vzoriek DNA, analýzy príbuznosti jednotlivých vyselektovaných genotypov a interpretácie získaných 
výsledkov bude vypracovaná komplexná štúdia početnosti populácií vlka dravého, rysa ostrovida a medveďa hnedého na 
Slovensku, ktorá bude obsahovať najmä: 
- informácie o celkovej početnosti populácie, 
- údaje o hustote populácie, 
- údaje o paternite, sociálnej a pohlavnej štruktúre populácie, 
- údaje o veľkosti domovských okrskov, 
- informácie o toku génov medzi populáciami.  
 
Pre všetky druhy je potrebné vykonať analýzu spolu 6 900 relevantných vzoriek. Pod relevantnou vzorkou sa rozumie 
akákoľvek analyzovaná vzorka dodaná verejným obstarávateľom (ŠOP SR). Logistiku zberu a materiál na zber vzoriek 
(nádoby a chemikálie) zabezpečuje ŠOP SR. Z toho 1800 vzoriek na vlka dravého, 1200 vzoriek na rysa ostrovida a 3900 
vzoriek na medveďa hnedého. 
 
1.2.  Vypracovanie štúdie 
Na základe analýzy vzoriek DNA, analýzy príbuznosti jednotlivých vyselektovaných genotypov a interpretácie získaných 
výsledkov bude vypracovaná komplexná štúdia početnosti populácie vlka dravého (canis lupus), rysa ostrovida (lynx lynx) 
a medveďa hnedého (ursus arctos)  na Slovensku, ktorá bude obsahovať najmä: 

- informácie o celkovej početnosti populácie, 

- údaje o hustote populácie, 

- údaje o paternite, sociálnej a pohlavnej štruktúre populácie, 

- údaje o veľkosti domovských okrskov, 

- informácie o toku génov medzi populáciami. 

 
Výstupom bude štúdia odhadu početnosti veľkých šeliem vlk dravý, rys ostrovid a medveď hnedý analýzou DNA zo vzoriek 
získaných neinvazívnou metódou odovzdaná v tlačenej a elektronickej verzii, vo formáte pdf.. 
Ďalším výstupom štúdie je databáza celkovej početnosti populácií vlka dravého, rysa ostrovida a medveďa hnedého, 
hustoty populácií, určenie pohlavnej štruktúry populácií, určenie toku génov medzi subpopuláciami týchto veľkých šeliem, 
vo forme surových dát v príslušnom formáte. 
 
Termín realizácie: 60 mesiacov po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo. 
 

Časť 2. Zisťovanie stupňa hybridizácie vlka dravého  (canis lupus), so psom domácim (canis domesticus) 
a šakalom zlatým (canis aureus L) na základe analýz DNA vlka dravého zo vzoriek ulovených a uhynutých 
jedincov, ako aj zo vzoriek hospodárskych zvierat strhnutých vlkom 
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2.1 Analýza vzoriek 

Na základe analýz DNA z relevantných vzoriek v počte 400 získaných z ulovených a inak usmrtených (kolízia s dopravnými 
prostriedkami, pytliactvo, choroby ap.) jedincov vlka dravého, ako aj strhnutých hospodárskych zvierat (raticovej a diviačej 
zveri) možno zistiť stupeň hybridizácie (medzidruhové kríženie) medzi vlkom a psom domácim, resp. šakalom zlatým. Pod 
relevantnou vzorkou sa rozumie akákoľvek analyzovaná vzorka dodaná verejným obstarávateľom (ŠOP SR). Logistiku 
zberu a materiál na zber vzoriek (nádoby a chemikálie) zabezpečuje ŠOP SR.  
 
 
2.2  Vypracovanie štúdie 
Výstupom bude štúdia popisujúca stupeň hybridizácie s následným dopadom na škody spôsobné vlkom na hospodárskych 
zvieratách a vlkom strhnutej zveri, v tlačenej verzii a v elektronickej verzii vo formáte pdf.   
 
Termín realizácie : 60 mesiacov po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            

 27 

 
Príloha č. 1 súťažných podkladov  

 
FORMULÁR č. 1 
   
 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

Obchodné meno uchádzača :  

Sídlo uchádzača :  

IČO :  DIČ :  IČ DPH :  

Právna forma 

Zápis uchádzača v obchodnom registri 
(označenie Obchodného registra alebo inej 
evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný 
podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje 
a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra  
alebo evidencie)   

Štatutárni zástupcovia podľa dokladu  
o oprávnení podnikať:  
(Meno a priezvisko, titul štatutára / oprávnenej  
osoby uchádzača, jeho funkcia) 
  

Tel:  Fax :  

e-mail :  www :  

Názov banky :  

IBAN :  

 
Návrh na plnenie kritéria  
 
Cena predmetu zákazky v EUR vrátane DPH           ________________________ 
 
Sadzba a výška DPH v EUR                                        ________________________ 
  
Cena predmetu zákazky v EUR bez DPH                    ________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
        –––––––––––––––––––––––––––––––––– 

meno, priezvisko, funkcia 
podpis osoby oprávnenou konať za uchádzača 

 
 
 
 
 
 
Tento formulár môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje. 
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Príloha č. 2 súťažných podkladov  
 
FORMULÁR č. 2 
 

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 „Vypracovanie 
štúdií odhadu početnosti chránených druhov veľkých šeliem (vlk dravý, rys ostrovid, medveď hnedý) 
a vypracovanie štúdie stupňa hybridizácie vlka dravého s príbuznými druhmi živočíchov (šakal zlatý, pes domáci) 
analýzou DNA“.  
 
 
V .................... dňa ...........................            ..................................................  

podpis splnomocniteľa  
 

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

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

podpis splnomocnenca 

 

 

 

 
Tento formulár môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje. 


