
 

Výzva na predloženie  cenovej ponuky na „Informačné panely“ 
v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/083 „Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom 

Slovensku“. 
 
Zákazka s nízkou hodnotou § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

  
1. Identifikácia konečného prijímateľa: 
Názov:  DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie  
Sídlo: Podunajská 24,  821 06  Bratislava 
IČO:  30814081 
Kontaktná osoba: Mgr. Monika Chrenková 
e-mail: chrenkova@daphne.sk 
  

2. Predmet zákazky: 

Predmetom obstarávania je výroba a tlač informačných panelov k projektu a ich osadenie na lokalitách 
slanísk a pieskov na Podunajskej nížine. Technická špecifikácia informačných panelov je uvedená v Prílohe. 

 

3.   Celkové množstvo alebo rozsah: 

Predpokladaná hodnota zákazky nepresiahne finančný limit  9 600 EUR s DPH 
 
Celkové množstvo predmetu zákazky:  

P. č. Predmet zákazky Celkové množstvo 

1 informačné panely - drevený panel so strieškou s vloženou 
tabuľou s textom osadený na  kovových pätkách uchytených 
do betónových základov  

20 ks 

 

4. Typ zmluvy: 
Zmluva o dielo podľa § 631 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov na  
dodanie predmetu zákazky. 
  

5.   Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Konečný prijímateľ požaduje predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Uchádzač nesmie rozdeliť 
predmet zákazky na časti.  
  

6.   Miesto dodania predmetu zákazky: 

Miesto dodania: podľa prílohy. Presné miesto osadenia bude určené  v zmluve o dielo. 
  
7. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 

a) výroba drevených panelov vrátane striešky a náteru, výroba oceľových pätiek do 
31.1.2014 

b) výroba informačných tabúľ vrátane potlače do 31.5.2014 



 

c) montáž, doprava a osadenie v teréne – minimálne 15 ks do 31.5.2014, ostatné do 
30.11.2014 

 
8.   Hlavné podmienky financovania: 
Konečný prijímateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Vlastná platba sa bude realizovať 
formou bezhotovostného platobného styku v eurách na základe predložených faktúr podľa podmienok 
dohodnutých v zmluve. Splatnosť faktúry bude 14 dní odo dňa jej doručenia. 
 
9.  Podmienky účasti uchádzačov: 
Predloženie kópie dokladu o oprávnení vykonávať predmetnú činnosť (výpis z obchodného registra alebo 
výpis zo živnostenského registra, prípadne iný doklad preukazujúci oprávnenie podnikať). Súčasťou ponuky 
musia byť aspoň dve referencie s fotodokumentáciou. 
 
10.  Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
Konečný  prijímateľ žiada cenovú ponuku zaslať poštou alebo doručiť osobne do 28. augusta 2013 do 15.00 
hodiny na adresu: 
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie  
Podunajská 24  
821 06 Bratislava  
  
Rozhodujúci je dátum doručenia  cenovej ponuky konečnému prijímateľovi. 
Na obálku s cenovou ponukou prosíme uviesť „Informačné panely“ – cenová ponuka - neotvárať.  

  
11.  Kritérium na hodnotenie cenových ponúk: 
- najnižšia celková cena v EUR  s DPH 
 
12. Spôsob určenia ceny: 
Uchádzačom navrhované zmluvné ceny za požadovaný predmet zákazky budú vyjadrené v eurách  a 
stanovené podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách. 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
-  cenová ponuka musí byť vyhotovená v listinnej podobe, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, 
-  konečný  prijímateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku v prípade, že navrhovaná 
cena  za predmet zákazky  presiahne finančný limit na jeho obstaranie určený v bode 3, 
- všetky náklady a výdavky, ktoré vzniknú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto 
zákazke s nízkou hodnotou znáša záujemca alebo uchádzač na vlastnú ťarchu, bez akéhokoľvek 
finančného nároku voči konečnému prijímateľovi bez ohľadu na výsledok vyhodnotenia cenových ponúk, 
- každému uchádzačovi, ktorý predložil cenovú ponuku na predmet zákazky, bude zaslaný výsledok 
vyhodnotenia ponúk. 
  

S pozdravom, 
 
 

Mgr. Viera Šefferová Stanová, PhD. 
V Bratislave, dňa 20. 6. 2013          štatutár  



 

 
 

Príloha - Technická špecifikácia informačného panela 

Textovo – grafická časť panelu má rozmer 1200 x 1000 mm. Rozmer vnútornej časti dreveného 

rámu je prispôsobený jej veľkosti. Umiestnenie infopanela je na šírku. Informačná tabuľa má  masívny rám z 

impregnovaného dreva (sušené drevo, smrekový hranol KVH – masívna nosná časť rámu a stojky z hranolu 

s prierezom 100 x 60 mm, okrasná časť (1 trám hore, 2 trámy v spodnej časti z hranolu s prierezom 100 x 40 

mm), drevené nosné stojky sú ukotvené v oceľových pätkách a kovovou časťou zabetónované do pôdy. 

V nosnom ráme je osadená drevotriesková impregnovaná doska, na jej prednej strane je samoreznými 

nehrdzavejúcimi skrutkami pripevnená textovo - grafická časť.  Na textovo – grafickú časť je použitý 

materiál plast – hliník – plast s potlačou, ktorá je dlhodobo odolná voči vplyvom počasia (vlhkosť, dážď, 

sneh, UV žiarenie). Tlač priamo na panel spĺňa zadané podmienky, je polomatná, avšak kvôli zlepšeniu 

ochrany pred popísaním a poškriabaním bude potlač ešte prekrytá nalepením lesklej ochrannej fólie. 

Zvrchu sú infotabuľa a rám chránené drevenou (šindľovou) impregnovanou strieškou.  

Odberateľ zabezpečí definitívny výber miest inštalácie infopanelov (po schválení miesta inštalácie 

miestnymi mestskými časťami, samosprávami a ochranárskymi subjektmi) a dodá ich obsahovú časť vo 

finálnej grafickej podobe a vhodnom elektronickom formáte.  

Panely budú osadené v katastrálnom území nasledujúcich obcí na Podunajskej nížine: 

Komárno, Šurany, Tvrdošovce, Horná Kráľová, Hájske, Iža, Mužla, Veľké Kosihy, Močenok, Nesvady, Chotin, 

Marcelová, Radvaň nad Dunajom, Kamenín. 

 

Cenová ponuka dodávateľa zahŕňa: 

 - výrobu kompletných infopanelov podľa požiadaviek odberateľa v počte 20 ks (suma za kus); 

 - montáž a osadenie v teréne ktorý je dostupný autom . 

 

Konštrukcia a osadenie  jedného informačného panela podľa požiadaviek odberateľa zahŕňa: 

Drevená časť:  sušené drevo (smrekový hranol KVH) 

Kovová časť:   oceľové pätky (2x) 

Tabuľa:            plastovo – hliníkovo – plastový  panel s laminovanou potlačou 

Ochranná lesklá fólia na potlač 

Impregnácia:  ochranný náter na drevo, odtieň orech 

Osadenie v teréne: doprava, výkopy, betonáž 

  


