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ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

TAJOVSKÉHO 28B,  974 01 Banská Bystrica 

  

 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky  
zákazka postupom podľa § 117 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami 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. Ingrid Šuhajdová 

Telefón: 048/ 472 20 24  

Email:               ingrid.suhajdova@sopsr.sk   

  

2.  Názov predmetu zákazky:       Audiotechnika 

 

3.  Slovník spoločného obstarávania (CPV):   

32332100-0 Diktafóny 

32342000-2 Reproduktory      

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)                                                                                   

4.  Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je nákup a dodanie audiotechniky - 300 ks diktafónov a 10 ks reproduktorov pre 

potreby monitoringu, t. j.  zberu dát týkajúcich sa stavu jednotlivých druhov, biotopov a šeliem 

priamo v teréne. Monitoring je významným zdrojom údajov pre ochranu prírody a je základom pre 

rozhodovanie, argumentovanie a prípravu dokumentácie ochrany prírody a vyhodnocovanie 

dosiahnutých cieľov. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č.2 tejto výzvy. 

 

5.  Cena predmetu zákazky:  

Navrhovaná cena  predmetu zákazky musí byť stanovená 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 zákazky.  

 



6. Predpokladaná hodnota zákazky:  48.680,00 EUR bez DPH 

 Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní 

 

7. Rozdelenie predmetu zákazky: NIE  

 

8. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE 

 

9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania predmetu zákazky: 

     Do 60 kalendárnych dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy. 

 

10. Miesta dodania predmetu zákazky:  

      Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica  

       

11. Lehota viazanosti ponúk: 31.03.2020 

 

12. Lehota na predkladanie ponúk: 

 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  13.11.2019 o 12:00 hod. 

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

 

Štátna ochrana prírody SR 

Ing. Ingrid Šuhajdová 

Tajovského 28B 

974 01 Banská Bystrica 

 

alebo e-mailom na adresu: ingrid.suhajdova@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 súťaže: „Audiotechnika“, ako aj 

obchodným menom a sídlom verejného obstarávateľa a uchádzača. V prípade predloženia 

ponuky e-mailom, ponuka musí byť podpísaná, opečiatková a naskenovaná vo formáte napr. 

pdf. Uchádzač do predmetu e-mailu  uvedie heslo súťaže „Audiotechnika“. 

 

13. Obsah ponuky: 

Ponuka uchádzača musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača a musí obsahovať: 

 

13.1 Osobné postavenie 

   Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – musí byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa 

§ 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ si oprávnenie 

uchádzača dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vzťahujúce 

sa k predmetu zákazky overí v Obchodnom alebo v  živnostenskom registri (OR, ŽR), resp. v 

inom informačnom systéme verejnej správy na internete.  



V prípade, že oprávnenie uchádzača dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu nebude súlade s požiadavkou na predmet zákazky, nebude možné 

uzatvoriť  zmluvu na daný predmet plnenia.  

 

    Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa  § 32 ods.1 

písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – nemá uložený zákaz vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti 

podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doloženým čestným vyhlásením  

v zmysle Prílohy č.4 tejto výzvy.  

V prípade, že uchádzač má uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

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

obvyklého pobytu, nebude možné uzatvoriť zmluvu na daný predmet plnenia. 

 
 

13.2 Návrh uchádzača na plnenie kritéria – vrátane jej kalkulácie -  Príloha č. 1 výzvy a Príloha č.2 

výzvy 

13.3 Podpísaný návrh zmluvy v jednom vyhotovení – Príloha č.3 výzvy 

13.4 Čestné vyhlásenie uchádzača o neuloženom zákaze účasti vo verejnom obstarávaní  – Príloha 

č. 4 výzvy 

 

14. Kritérium na hodnotenie ponúk:   

Najnižšia konečná cena predmetu zákazky v EUR s DPH. 

 

15. Podmienky financovania:  

      Zákazka bude financovaná z EŠIF, OP KŽP, projekty: 

 Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch 

a smernice o vtákoch, kód projektu: 310011P170 

 Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku, kód projektu: 310011L489 

Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. 

 

16. Doplňujúce informácie: 

1) Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ v lehote do 10 pracovných dní od 

vyhodnotenia ponúk oznámi úspešnému uchádzačovi, že jeho ponuku prijíma a neúspešnému 

uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku neprijíma. 

2) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok:  splnil všetky podmienky účasti 

uvedené vo výzve a ponúkol najnižšiu konečnú 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.  

6) Predmet zákazky sa bude financovať formou  bezhotovostného platobného styku 

v navrhovanej lehote splatnosti faktúry 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. V zmluve 

zmluvné strany vyhlásia, že 60 dňová lehota splatnosti faktúry vystavenej predávajúcim 

kupujúcemu sa neprieči dobrým mravom, je v súlade so zásadami poctivého obchodného 

styku, nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo zmluvy pre 

predávajúceho a takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia v zmysle tejto 

zmluvy.  

7) V prípade, ak sa vo výzve, v samostatných prílohách alebo iných dokumentoch uvádzajú údaje 
alebo odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, značku, patent 
alebo typ umožňuje sa uchádzačovi predložiť EKVIVALENT s rovnakými, resp. lepšími 
parametrami.  

8) Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzavretie zmluvy. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore 

s podmienkami uvedenými v tejto výzve, vrátane jej príloh, priloženým návrhom zmluvy 

a úspešnou ponukou. 

9) Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti 

uvedené vo výzve ( §32 ods.1  písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní) alebo ak u neho 

existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. 

Ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní tým nie je dotknuté. 

 
V Banskej Bystrici, dňa 30.10.2019 

 

 
 

 

 

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

                                            Ing. Martin Lakanda, v. r. 
                              generálny riaditeľ ŠOP SR  
 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenia kritéria  
Príloha č. 2 - Podrobná špecifikácia predmetu zákazky vrátane kalkulácie ceny 
Príloha č. 3 - Návrh kúpnej zmluvy 
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie uchádzača o neuloženom zákaze účasti vo verejnom obstarávaní  

 

 


