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Výzva na predloženie cenovej ponuky  
zákazka postupom podľa § 117 zákazka s nízkou hodnotou v súlade so  zákonom 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:        Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky                                             

So sídlom : Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica                  

Zastúpená : Ing. Martinom Lakandom, generálnym riaditeľom      

IČO :  17058520      

DIČ:  2021526188                 

Email:                   sekretariat@sopsr.sk                                         
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  Ing. Iveta Danišová   
Telefón: 0903 298 102   
Email: iveta.danisova@sopsr.sk  
   

2.  Názov predmetu obstarávania:                 Ornitologické krúžky  

 
3.  Slovník spoločného obstarávania (CPV): 90700000-4 Environmentálne služby  
 

4.  Opis predmetu obstarávania: Ornitologické krúžky na označenie jedincov vtákov v rámci európskeho 

sledovania vtákov koodinovaného prostredníctvom EURING. Technická špecifikácia predmetu zákazky je 

uvedená v prílohe č. 1 výzvy 

 

5.  Cena:  

Cena diela musí byť stanovená na predmet zákazky vo formáte:  

 ako cena celkom bez DPH,  

 výška a sadzba DPH a  

 cena celkom vrátane DPH.  

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania.  

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 40 989,00 EUR bez DPH (zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 

zákona o verejnom obstarávaní) 

 

7. Rozdelenie predmetu: Nie 

 

8. Lehota dodania: do 7 dní po podpise objednávky 

 

9. Miesto dodania predmetu zmluvy: Sídlo verejného obstarávateľa – Tajovského 28B, 974 01 Banská 

Bystrica 

 

mailto:iveta.danisova@sopsr.sk


10. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2018 

 

11. Lehota na predkladanie ponúk: 

 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 07.11.2018 o 10,00 hod.  

 Ponuky žiadame doručiť v stanovenej lehote osobne alebo doporučene poštou na adresu: 

 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

Ing. Iveta Danišová 

Tajovského 28B 

974 01 Banská Bystrica, 

 

alebo elektronickou poštou na adresu: 

 

iveta.danisova@sopsr.sk 

 

Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky 

po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Prípadná oprava zrejmých chýb v písaní a 

počítaní, ktoré sa vyskytli v ponuke, je možná aj po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, 

a to na základe písomnej žiadosti o vysvetlenie od verejného obstarávateľa. 

 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne 

označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania: „Ornitologické 

krúžky“, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača. Ak uchádzač 

predkladá ponuku e-mailom v predmete e-mailu uchádzač uvedie: Ornitologické krúžky – 

ponuka.  

 

12. Obsah ponuky: 

Návrh na plnenie kritérií – cena v štruktúre podľa bodu 5 výzvy (viď príloha č. 2) vrátane jej kalkulácie 

 

13. Kritéria na hodnotenie ponúk:   

Najnižšia celková cena predmetu zákazky v EUR vrátane DPH.  

 

14. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude spolufinancovaný z nenávratného finančného 

príspevku (NFP) Operačného programu Kvalita životného prostredia, názov projektu: Monitoring 

druhov a biotopov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch a smernice o vtákoch. Verejný 

obstarávateľ neposkytne preddavok. 

 

15. Doplňujúce informácie: 

1) Lehota na oznámenie úspešnej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi 

v lehote do 3 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému 

uchádzačovi oznámi v uvedenej lehote, že jeho ponuku neprijal. 

2) Verejný obstarávateľ určí úspešného uchádzača za podmienok, že ponúkol najnižšiu cenu za 

predmet zákazky.  

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

zrušiť v prípade ak: 



 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených 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. 

4) Uchádzači  nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.  

5) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  

 

V Banskej Bystrici dňa 26.10.2018 

 

 

 

 

         

 

                              Ing. Martin Lakanda 
             generálny riaditeľ ŠOP SR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky 
Príloha č. 2 – Návrh uchádzača na plnenia kritéria 
 


