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ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

TAJOVSKÉHO 28B,  974 01 Banská Bystrica 

  

 
 

 
Všetkým záujemcom! 
 

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

    ŠOP SR/1574-001 /18 Ing. Iveta Danišová 09.11.2018 
 

 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, ako verejný obstarávateľ § 7 ods. 1. písm. d) zákona                  
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“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 
117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

 
„Rekonštrukcia elektroinštalácie pre speleoterapiu v jaskyni Domica (2. plavba)“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní:  

Názov verejného obstarávateľa : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

Sídlo:   Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica 
Štatutárny zástupca:   Ing. Martin Lakanda, generálny riaditeľ 
IČO:   17 058 520         
DIČ:            2021526188 
IČ DPH:      SK2021526188 
Tel.:            048 / 472 20 26 - 27 
Fax:            048 / 472 20 36 
E-mail:        sekretariat@sopsr.sk 
Internetová stránka:  www.sopsr.sk 
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 
Číslo účtu.:               SK35 8180 0000 0070 0039 0899 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 
Tajovského 28B 
974 01 Banská Bystrica 
 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: 

Ing. Iveta Danišová 
mob.: 0903 298 102 
e-mail: iveta.danisova@sopsr.sk   
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4. Predmet obstarávania:  

Stavebné práce: 

„Rekonštrukcia elektroinštalácie pre speleoterapiu v jaskyni Domica (2. plavba)“ 

 
Kód CPV:  45317300-5  Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch 
  44322000-3 Príslušenstvo ku káblom 
  44322100-4 Elektroinštalačné káble 
  45316000-5 Inštalovanie osvetľovacích a signalizačných systémov 
 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania)1:  
Rozsah prác pri rekonštrukcii elektroinštalácie pre speleoterapiu v jaskyni Domica je zrejmý 
z Projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k Technickej špecifikácie predmetu zákazky.  
Lokalita predmetu zákazky sa nachádza v chránenom území - „ochranné pásmo NPP Jaskyňa 
Domica“ a na území ochranného pásma Národného parku Slovenský kras (2.stupeň ochrany). 
Stavebný objekt – samotná riešená časť jaskyne Domica je prístupný z vstupného areálu z 
miestnej asfaltovej komunikácie.  

 Predmet zákazky je rekonštrukcia elektroinštalácie v jaskyni Domica, ktorá obsahuje: 
1. Výmena elektroinštalácie silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov 
2. Realizácia hlavného uzemňovacieho vedenia, doplnkové pospájanie kovových častí 

zábradlí a napojenie komunikačných zariadení v jaskyni 
3.   Výmena osvetlenia za umelé LED osvetlenie v celej jaskyni 
4.  Výmena rozvádzača s napojením na existujúci prívodným káblom 

Technická špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 Výzvy 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  110 169,51 EUR bez DPH  

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

Jaskyňa Domica - 2. Plavba, Okres : Rožňava, Obec : Kečovo, Katastrálne územie: Kečovo (okres 
Rožňava) na pozemkoch s parcelným číslom KN-C č. 499 vedená ako lesné pozemky.  

Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  

Požadovaná lehota dodania predmetu plnenia je do 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
zmluvy (najneskôr však do 30.4.2019). 

9. 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: 

- ako cena celkom bez DPH,  
- výška a sadzba DPH a  
- cena celkom vrátane DPH.  

Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených s uskutočnením 
stavebných prác (napr. priamy materiál, priame mzdy, zisk, atď.).  
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že 
nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.  
Ak sa uchádzač v priebehu plnenia zmluvy stane platcom DPH, verejný obstarávateľ nebude na 
túto skutočnosť prihliadať. 

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



 

 

10. Podklady k Výzve na predloženie cenovej ponuky:  

Podklady k tejto Výzve tvorí : 
Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria 
Príloha č. 2 - Technická špecifikácia predmetu zákazky vrátane projektovej dokumentácie 

a výkazu výmer 
Príloha č. 3 – Návrh zmluvy o dielo 

11. Financovanie predmetu zákazky: Zákazka je kofinancovaná zo zdrojov EÚ v rámci Programu 
spolupráce, Interreg V-A SK-HU 2014-2020. Dodávateľovi sa neposkytne preddavok.  

12. Lehota na predloženie ponuky:  

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 19.11.2018 o 11:00 hod.  

13. Spôsob predloženia ponuky:  

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 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk:  

Najnižšia celková cena predmetu zákazky v EUR, vrátane DPH ak je uchádzač platcom DPH.  

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  
Ponuku je potrebné predložiť písomne v jednom vyhotovení. Za písomnú ponuku sa pokladá aj 
ponuka podaná elektronicky (e-mailom). 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. 
Verejný obstarávateľ neumožňuje predkladanie variantných riešení. Verejný obstarávateľ 
požaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je rozdelený na 
časti. 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne označená 
nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania: „Domica-elektroinštalácia“, ako aj 
obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača, v prípade predloženia ponuky               
e-mailom predmet e-mailu musí byť označený heslom obstarávania: „Domica-
elektroinštalácia“. 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a. Titulnú stranu obsahujúcu identifikačné údaje uchádzača:  

obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre DPH, telefón, fax, e-mail, webová 
stránka, bankové spojenie, č. účtu s uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka 
predkladá . 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk:  

Cena v štruktúre podľa bodu 5 výzvy (viď príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk – 
Návrh uchádzača na plnenie kritéria). 
Súčasťou návrhu uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk musí byť aj 
kalkulácia ceny – vyplnený výkaz výmer. 
Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť 
doložené originálom, resp. úradne overenou kópiou plnomocenstva).  
Uchádzač predloží iba jednu cenovú ponuku.  
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16. Otváranie ponúk:  

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 19.11.2018 o 11:15 hod. v sídle verejného obstarávateľa: 
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 
Tajovského 28B 
974 01 Banská Bystrica 

17. Postup pri otváraní ponúk:  

Otváranie ponúk bude neverejné.  

18. Lehota viazanosti ponúk: 31.07.2019  

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  

Ing. Iveta Danišová 

referentka pre verejné obstarávanie 

mobil: 0903 298 102 

e-mail: iveta.danisova@sopsr.sk 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
1) Miestna obhliadka je možná po dohode s povereným zamestnancom ŠOP SR                               

RNDr. Ľudovítom Gaálom, PhD. (mob: 0903 235 246). 
2) Lehota na oznámenie úspešnej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému 

uchádzačovi v lehote do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma, 
neúspešnému uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijíma. 

3) Verejný obstarávateľ určí úspešného uchádzača za podmienok:  splnil všetky podmienky 
účasti a ponúkol najnižšiu cenu za predmet zákazky.  

4) 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. 

5) Uchádzači  nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.  
6) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  
7) Úspešný  uchádzač bude vyzvaný na uzavretie zmluvy. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore 

s podmienkami uvedenými v tejto výzve, v technickej špecifikácii predmetu zákazky vrátane 
jej príloh, priloženom návrhu zmluvy a úspešnou ponukou. 

8) Predmet zákazky sa bude financovať formou  bezhotovostného platobného styku 
v navrhovanej lehote splatnosti faktúr 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. V zmluve 
zmluvné strany vyhlásia, že 60 dňová lehota splatnosti faktúr vystavených zhotoviteľom 
objednávateľovi v žiadnom prípade nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam 
vyplývajúcim zo zmluvy pre zhotoviteľa a takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu 
plnenia v zmysle tejto zmluvy.  

 
 
 

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

Ing. Martin Lakanda 
                   generálny riaditeľ ŠOP SR 
Prílohy:  
Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria 
Príloha č. 2 - Technická špecifikácia predmetu zákazky 
Príloha č. 3 – Návrh zmluvy 
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