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Vec: Výzva na predloženie ponúk 

 
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ďalej len „ŠOP SR“) v súčasnosti realizuje  

projekt „Úžasný vtáčí svet bez hraníc (SKHU/1601/1.1/065)“ v rámci Programu cezhraničnej 

spolupráce Slovenská republika - Maďarsko 2014 – 2020. Súčasťou projektu je aj budovanie 

návštevníckej infraštruktúry. 

 

1. Predmet zákazky: Zelený chodník Drienovec s informačnou tabuľou 
 

2. Miesto realizácie zákazky: parcela KN – C 676/52 v k.ú. Drienovec 

 

3. Lehota realizácie zákazky:  Zákazka bude realizovaná v 2 etapách 

Etapa 1 (chodník typu A + informačná tabuľa) do 31.3.2018 

Etapa 2 (chodník typu B) do 30.4.2018 

 

4. Opis predmetu zákazky 

Celodrevený chodník bude slúžiť na premostenie zamokrených častí ornitologického stacionára a tých 

úsekov, kde je v súčasnosti voľná vodná hladina. Chodník sa priamo napojí na odchytové línie 

a umožní bezproblémový priechod tých častí, ktoré sú v súčasnosti neprístupné s bežnou obuvou. 

Materiál na stavbu chodníka bude výhradne z dubového, agátového alebo smrekovcového dreva, ktoré 

má vysokú odolnosť vo vodnom prostredí. Chodník typu A je určený na prepojenie jednotlivých línii. 

Šírka chodníka je 90 cm. Dvojice základných kolíkov sú prepojené priečnymi spojkami o rozmerov 

8x12 cm, dĺžka 90 cm. Na priečnych spojkách sú osadené dvojice roznášacích trámov o rozmeroch 

10x12x200cm. Na roznášacích trámoch budú priečne osadené nášľapné fošne o rozmeroch 

5x15x90cm. Chodník typu B je určený na obsluhu jednotlivých línií tak, aby bolo možné obsluhovať 

jednotlivé ornitologické siete z obidvoch strán. Dvojice nášľapných fošien sú osadené pozdĺžne na 

priečnych spojkách o rozmeroch 7x15x20 cm. Projektovaná spotreba materiálu je na chodník typu 

A 24 m3 dreva a na chodník typu B 7 m3 dreva. Materiál na chodník bude natretý ekologickým 

náterom na drevo určeným do vlhkého vonkajšieho prostredia.  

Súčasťou chodníka je informačná tabuľa, umiestnená na rovnakej parcele pred nástupom na 

chodník. Bude osadená na drevenom samoraste a jej rozmery budú 100 x 75 cm. Na nosnej drevenej 

časti bude upevnená grafická časť na odolnom materiáli (napr. skybond, pozink plech., prípadne tlač 

priamo na PVC). Dodávateľ zabezpečí výrobu, osadenie a grafický dizajn a tlač informačnej tabule. 

Obstarávateľ dodá texty a fotografie. 

Projektová dokumentácia objektu „Zelený chodník Drienovec“ je prílohou výzvy. 

 

 

5. Ponuka uchádzača  
Ponuka musí obsahovať názov a sídlo uchádzača, cenovú ponuku spracovanú v nasledovnej 

štruktúre, kópiu aktuálneho výpisu z obchodného (prípadne živnostenského) registra. 

 



Príloha č. 2: Ukážky vzoru grafického spracovania 

 

Cenová ponuka 
Názov položky Výmery Cena spolu bez DPH 

v EUR 

Cena spolu s DPH 

v EUR 

(resp. konečná cena)* 

Etapa 1. - Chodník typu A 

Vytýčenie stavby paušál   

Dubový materiál na zakladanie 

stavby  

3,80 m3   

Červený smrek - nadstavba 19,51 m3   

Spojovací materiál    

Práce    

Presuny hmôt na stavbe 5%    

Mimostavenisková doprava 6%    

Zhotovenie a osadenie informačnej 

tabule 

   

Etapa 1 spolu:   

Etapa 2. - Chodník typu B 

Vytýčenie stavby paušál   

Dubový materiál na zakladanie 

stavby  

2,246 m3   

Červený smrek - nadstavba 4,50 m3   

Spojovací materiál    

Práce    

Presuny hmôt na stavbe 5%    

Mimostavenisková doprava 6%    

Etapa 2 spolu:   

Cena spolu:   
*V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie a v danom stĺpci uvedie jeho konečnú cenu. 

 

Kritériom na výber ponuky je najnižšia konečná cena za celú zákazku. 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 16 170 eur bez DPH 

 

7. Lehota na predkladanie cenových ponúk a viazanosť ponúk 

Termín zaslania ponúk najneskôr do 31. januára 2018 do 14:00 hod. 
 

Cenovú ponuku na predmet zákazky v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe a v tvare uvedenom 

v tejto výzve pošlite na mailovú adresu: daniel.balaz@sopsr.sk a martina.belkova@sopsr.sk, prípadne 

poštou na adresu uvedenú v hlavičke žiadosti. 

V prípade, že nie ste platcom DPH, žiadame o uvedenie tejto skutočnosti v zaslanej cenovej ponuke. 

 

8. Podmienky financovania 

Zákazka je kofinancovaná zo zdrojov EÚ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce, Interreg V-A  

SK-HU 2014-2020. Dodávateľovi sa neposkytne preddavok. Zákazku je možné financovať postupne 

po jednotlivých vykonaných celkoch – položkách uvedených v cenovej ponuke. Bližšie podrobnosti sú 

uvedené v návrhu zmluvy o dielo, ktorý je prílohou tejto výzvy. 

 

V Banskej Bystrici, dňa: 23. januára 2018 

 

 

 

 

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

  Ing. Martin Lakanda 

          Riaditeľ Sekcie projektov 

 

 

Prílohy:  
1. Projektová dokumentácia „Zelený chodník Drienovec“ 

 2. Návrh zmluvy o dielo

file:///C:/Users/Belkova/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.514/daniel.balaz@sopsr.sk
file:///C:/Users/Belkova/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.514/martina.belkova@sopsr.sk


 

 

  

 

 


