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ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU  

 

Predmet zákazky:  

Injektáž inváznych druhov drevín na Devínskej Kobyle herbicídom a odstránenie výmladkov drevín 

v NPR Devínska Kobyla. 

1. Odstránenie výmladkov drevín na ploche s rozlohou 58 ha prebehne v rámci nelesnej časti 

SKUEV Devínska Kobyla (viď Príloha 1) krovinorezom. Pod výmladkom sa rozumie zmladená 

časť drevín, ktoré boli odstránené v rámci obnovy lúk v roku 2015-2016. Odstránenie výmladkov je 

spojené s odprataním biomasy z plochy otvorených lúk do blízkych lesných porastov. 

2. Injektáž inváznych druhov drevín sa zrealizuje na vybraných plochách v NPR Devínska Kobyla v 

rámci polygónov určených na obnovu lúk (Príloha 1). Ošetrené budú druhy agát biely, jaseň 

mannový, pajaseň žliazkatý, resp. ojedinele jedince iných inváznych druhov drevín. Injektáž bude 

realizovaná na jedincoch s priemerom väčším ako 4 cm na celkovej ploche 5 ha z 58 ha  

vyčistených lúk. Injektáž sa bude realizovať s 6 mm vrtákmi do hĺbky 5 cm kam sa následne 

aplikuje 1 ml prípravku Roundap Biactive. Počet vrtov závisí od obvodu dreviny – minimálne 1 vrt 

na 7 cm obvodu. Injektáž bude realizovaná len v prípade priaznivého počasia. 

Ide o pohyb v relatívne náročnom teréne (strmé svahy). Objednávateľ zabezpečí poskytovateľovi 

služby zaškolenie a obhliadku terénu. 

 

Projekt resp. zdroj financovania:  

Predmet zákazky bude financovaný v rámci realizácie projektu LIFE10 NAT/SK/000080 „Obnova 

území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislava“ podporovaného z programu LIFE+ 

Nature. 

 

Druh zákazky:            služby             

 

Spôsob vykonania prieskumu: 

 Oslovenie potenciálnych dodávateľov formou Výzvy na predloženie cenovej ponuky - 

elektronickým a telefonickým oslovením. 

 Zverejnenie výzvy na internetovej stránke obstarávateľa. 

 

Zdôvodnenie postupu zadávania zákazky:  

Zákazka podľa § 117 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“). 
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Prehľad ponúkaných cien predmetu zákazky 

 

Por. č.  Dodávateľ  

(obchodné meno, adresa jeho sídla)  

Cena v eurách  Zdroj údajov 

Napríklad použitý 

materiál, adresa 

www stránok, číslo 

telefónu, ... 

Poznámka  

obsah údajov v prílohe 

bez DPH  Konečná cena 

resp. cena s 

DPH  

1.   SAGGA GROUP s.r.o. 

Rozvodná 17 

831 01 Bratislava 

IČO: 50 687 395 

9 950,00 9 950,00 

Predložená 

cenová ponuka  

 Príloha 1 - cenová 

ponuka, osvedčenie 

o živnostenskom 

podnikaní 

2 RONDO, spol. s r. o. 

Pod Rovnicami 21 

841 05  Bratislava 

IČO: 31 334 172 

10 620,00 12 744,00 

Predložená 

cenová ponuka. 

Príloha 2- cenová 

ponuka, osvedčenie 

o živnostenskom 

podnikaní 

3. Tilia plant s.r.o. 

Kuklovská 32 

841 05  Bratislava 

IČO: 44 055 307 

10 300,00 12 360,00 

Predložená 

cenová ponuka  

Príloha 3 - cenová 

ponuka, osvedčenie 

o živnostenskom 

podnikaní 

 

VYHODNOTENIE PONÚK 

 

Vybraný dodávateľ:  SAGGA GROUP, s.r.o. 

Zdôvodnenie výberu (ak nebola vybraná najnižšia cena): výhercom je dodávateľ s najnižšou cenou  

Obstarávacia cena: 9 950 Eur s 0 eur DPH 

 

Doklady, ktoré sa požadovali:  

1. Kópie dokladu o oprávnení vykonávať predmetnú činnosť. 

 

 

Spôsob vzniku záväzku a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb  

na základe zmluvy o poskytnutí služby číslo: .............................................. 
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Osoba poverená vykonaním obstarávania a jeho vyhodnotením: 

 

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

Monika Chrenková, Expert na biodiverzitu a manažmentové plánovanie    

meno, priezvisko, funkcia v projekte a podpis * 

* Svojím podpisom zároveň vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné 

podmienky nestrannosti a dôvernosti. 

V Bratislave dňa  ................................... 

 

 

 

Schválenie postupu prieskumu trhu a vyhodnotenia ponúk: 

 

 

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

Schválil: Mgr. Viera Šefferová-Stanová, PhD., zástupkyňa riaditeľa 

meno, priezvisko, podpis * 

* Svojím podpisom zároveň vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné 

podmienky nestrannosti a dôvernosti.  

V Bratislave dňa .................................... 


