
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na „Odstránenie náletov“  
 

v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/000080 „Obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislava“. 

Podlimitná zákazka  postupom podľa ustanovenia § 9 ods. 9 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 verejného objednávateľa: 

Názov:  DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie  

Sídlo: Podunajská 24,  821 06  Bratislava 

IČO:  30814081 

DIČ: 2020912157 

IČ DPH: SK2020912157 

Webová strábka: www.daphne.sk 
Kontaktná osoba:  
Monika Chrenková, tel.: 02 455 240 19, e-mail: chrenkova@daphne.sk 
 

2. Predmet zákazky:  

Odstránenie náletov z plochy 1,2 ha v oblasti Devínskeho jazera spolu s odvozom a zhodnotením drevného 

odpadu v období marec 2016.  

 
Výruby náletových drevín na ploche 1,2 ha budú zrealizované vrátane kompletného spracovania drevnej 

hmoty a ekologickej likvidácie konárov, či zvyškov po ťažbe. Súčasťou komplexného spracovania bude aj 

frézovanie pňov po úroveň pôdy.  

Vzhľadom na náročný mokraďový terén a prítomnosť vzácnych biotopov, požadujeme, aby bola všetka 

technika, ktorá sa bude pohybovať v území, vybavená flotačnými (nízkotlakovými) pneumatikami. Biomasa 

bude z lokality odstránená do maximálne 2 týždňov po zásahu.  

 

3. Celkové množstvo alebo rozsah: 

Predpokladaná hodnota cenovej ponuky nepresiahne sumu 4 850 Eur bez DPH. 

4.  Spôsob a forma dodania:  

V teréne budú práce skontrolované odborným dozorom vo forme preberacieho protokolu.  

5. Typ zmluvy: 

Zmluva o poskytnutí služby podľa paragrafu 269 ods. 2, zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Verejný objednávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Uchádzač nesmie 

rozdeliť predmet zákazky na časti.  

7. Miesto dodania predmetu zákazky: 



 

Územie európskeho významu -  Devínske jazero. Presná identifikácia miesta dodania je v prílohe č. 1 tejto 

výzvy. 

 
8. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 

 

Odstránenie náletov je potrebné zrealizovať a odovzdať do 31. marca 2016. 

 
9. Hlavné podmienky financovania: 

Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v eurách. Splatnosť faktúry bude 30 

dní odo dňa jej doručenia.  

10. Podmienky účasti uchádzačov: 
Kópia: 

a) Doklad o oprávnení poskytovať požadované služby. 

b) Referencia na aspoň jedno predchádzajúce plnenie rovnakého charakteru. 

 

11. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
Konečný  prijímateľ žiada cenovú ponuku zaslať poštou alebo priniesť osobne  do 29. 2.2016.  
na adresu: 
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie   
Podunajská 24 
821 06 Bratislava  
 
Rozhodujúci je dátum podacej poštovej pečiatky alebo dátum prebratia obálky pracovníkom DAPHNE. 

Na obálku s cenovou ponukou prosíme uviesť: „LIFE BA Odstránenie náletov – cenová ponuka – neotvárať“. 
 

12. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk:  
 

Najnižšia celková cena v EUR  s DPH. 
 

 
13. 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. 
 



 

Návrh na plnenie kritéria:  

 

P.č

. 
Predmet zákazky 

Celkové 
množstvo 

(ha) 

 
Celková cena v 

EUR 
s DPH 

1 

Odstránenie náletov v oblasti Devínskeho jazera spolu s 

odvozom a zhodnotením drevného odpadu 1,2 

 

SPOLU:  

Všetky ceny sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.  

 
14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 
-  cenová ponuka musí byť vyhotovená v listinnej podobe (súčasťou ktorej bude vyplnená hore uvedená 

tabuľka), ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu,  

- všetky náklady a výdavky, ktoré vzniknú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto 

podlimitnej zákazke znáša záujemca alebo uchádzač na vlastnú ťarchu, bez akéhokoľvek finančného nároku 

voči obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok vyhodnotenia cenových ponúk, 

- každému uchádzačovi, ktorý predložil cenovú ponuku na predmet zákazky, bude zaslaný výsledok 

vyhodnotenia ponúk. 

- obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku v prípade, že navrhovaná cena  za 
predmet zákazky  presiahne finančný limit uvedený v bode č. 3 na jeho obstaranie. 

 

S pozdravom,  

 

Mgr. Viera Šefferová Stanová, PhD. 

štatutár  

V Bratislave, dňa 19. 2. 2016 


