
                                      Správa slovenských jaskýň 

 
 

   
  

 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

 
Zákazka postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 
 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  
 

Názov:     Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

Sídlo:     Tajovského 28 B, 974 01  Banská Bystrica 

Štatutárny zástupca: RNDr. Dušan Karaska, generálny riaditeľ 

Riaditeľ SSJ:   RNDr. Ján Zuskin 

IČO:     17058520         

DIČ:      2021526188        

Kontaktná osoba pre VO:  Gabriela Budajová, email: gabriela.budajova@ssj.sk, tel: 044/5536101  
 
 

2. Názov predmetu obstarávania   

MOBILNÝ  3D  SKENER  S  KAMEROU, NOSIČOM  A  PRÍSLUŠENSTVOM 

 
 

3. Opis predmetu obstarávania 
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 „Technická špecifikácia“ tejto 
výzvy.  
Predmet zákazky sa nedelí na časti. 
Variantné riešenia zákazky sa nepredkladajú. 
Kód CPV: 38520000-6 Skenery 
Druh zákazky: tovar 
 

4. Cena 
Cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 o cenách 
v znení neskorších predpisov a v ponuke musí byť uvedená vo formáte: 

 cena celkom bez DPH, 

 výška a sadzba DPH, 

 cena celkom vrátane DPH. 
 
Cena bude zaokrúhlená na dve desatinné miesta a musí zahŕňať všetky náklady uchádzača 
súvisiace s predmetom zákazky, vrátane dopravy na miesto dodania. Ak uchádzač nie je 
platcom DPH, uvedie navrhovanú konečnú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 
platcom DPH, upozorní v ponuke, resp. v „Návrhu uchádzača na plnenie kritéria“. 
 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky 
52 163,00 EUR bez DPH 
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6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky 
Hlavné miesto dodania: Štátna ochrana prírody SR  

    Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš 
 
Termín dodania: do 3 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. 

 

7. Lehota na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponuky 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  1. 4. 2021 o 12:00 h 

Ponuky žiadame doručiť v stanovenej lehote elektronickou poštou na adresy: 

gabriela.budajova@ssj.sk, monika.turnova@sopsr.sk, resp. osobne alebo doporučene poštou 

na adresu: ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš.  

 

8. Kritériá na hodnotenie ponúk  
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia konečná cena za celú zákazku v EUR s DPH, 
ak je uchádzač platcom DPH, pri dodržaní špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto výzvy. 
Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú konečnú zmluvnú cenu celkom. 

 

9. Podmienky financovania predmetu zákazky  
a) Zákazka bude financovaná zo zdrojov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného 

prostredia – názov projektu: Realizácia programov starostlivosti o NPP Demänovské 
jaskyne a NPP Zápoľná jaskyňa  (kód ITMS 2014+: 310011V993). 
 

b) Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote 
splatnosti faktúry 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 
 

c) Dodávateľovi sa neposkytne preddavok. 
 

     10. Pokyny na zostavenie ponuky 
 Ponuka musí obsahovať názov a sídlo uchádzača, IČO a cenovú ponuku spracovanú 

v navrhovanej štruktúre, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy. 
 Súčasťou ponuky bude aj podpísaný návrh kúpnej zmluvy. 
 

     11. Doplňujúce informácie  

a) Verejný obstarávateľ overí z verejne dostupných zdrojov (napr. internet) oprávnenie 

uchádzača dodávať tovar v rozsahu predmetu zákazky v obchodnom, resp. živnostenskom 

registri (OR/ŽR). V prípade, že nebude zápis v OR/ŽR v súlade s touto požiadavkou, 

nebude možné uzatvoriť kúpnu zmluvu na daný predmet plnenia.  

Verejný obstarávateľ zároveň preverí v registri vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, 

či uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu. 

 

b)  Verejný obstarávateľ: 

 Určí víťazného uchádzača za podmienok, že tento splnil všetky podmienky účasti 

a ponúkol najnižšiu konečnú cenu za predmet zákazky. 

 Oznámi úspešnému uchádzačovi v lehote do 10 pracovných dní od vyhodnotenia 

ponúk, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi v tejto lehote, že 

jeho ponuku neprijal. 
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 Vyzve úspešného uchádzača na uzavretie kúpnej zmluvy. Uzavretá zmluva nesmie byť 

v rozpore s podmienkami uvedenými v tejto výzve, vrátane jej príloh, priloženým 

návrhom zmluvy a úspešnou ponukou. 

 

c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie 

zrušiť v prípade, ak: 

 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanoveným v tejto 

výzve, 

 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené, 

 ponuka uchádzačov bude vyššia ako stanovený limit obstarávania pre zákazku 

s nízkou hodnotou, 

 nebude predložená ani jedna ponuka, 

 všetky predložené cenové ponuky prekračujú predpokladanú hodnotu zákazky 

navýšenú o DPH.  

 

12. 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 bude účinná do dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. 
 
 
 
 
 
 

       RNDr. Ján Zuskin, v.r. 
             riaditeľ SSJ 

 
 
Liptovský Mikuláš 16. 3. 2021 
 
Vypracovala: G. Budajová, referent VO 

 
 

Prílohy: 
-  č. 1 Technická špecifikácia 
-  č. 2 Návrh uchádzača na plnenie kritéria  
-  č. 3 Návrh kúpnej zmluvy          
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