
 

 

  

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky  - zisťovanie predpokladanej hodnoty zákazky 

 

Vážený pán/pani, 

s cieľom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky Vás žiadame o predloženie cenovej ponuky na nižšie 
špecifikovaný predmet zákazky s nízkou hodnotou podľa par. 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“) s názvom: 

„Mapovanie biotopov“ 
 

v rámci projektu „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“, kód projektu: ACC04P02, ktorý sa realizuje 
z finančného príspevku Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR. 

 
 

1. Identifikácia dotovanej osoby:  

Názov: Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, 
Sídlo: Podunajská 24, 821 06 Bratislava 
Štatutárny zástupca:  RNDr. Ján Šeffer, CSc. 
             Mgr. Viera Šefferová Stanová, PhD. 
IČO: 30814081 
DIČ:2020912157 
IČ DPH: SK2020912157 
Tel.: 02/45524019     
E-mail:     obstaravanie@daphne.sk 
Internetová stránka: www.daphne.sk 
Bankové spojenie:   Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu.:     SK10 1100 0000 0029 4111 8894   
 

Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  

Pre odborné otázky: Mgr. Rastislav Lasák., raslas@daphne.sk 
Pre administratívne otázky: Ing. Jana Dirbáková, dirbakova@daphne.sk 

Každý e-mail je v predmete správy potrebné označiť:  “Mapovanie biotopov“ 
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2. Identifikácia obstarávacieho subjektu podľa zákona: 
dotovaná osoba v zmysle par. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

3. Názov zákazky podľa dotovanej osoby: 

Mapovanie biotopov 
 

4. Druh zákazky: služba 

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služby/uskutočnenia stavebných prác: 

Výstup bude dodaný v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: raslas@daphne.sk. 

Detaily sú uvedené v podrobnej špecifikácii, v prílohe č. 1. 

6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné podmienky): 

Zmluva o dielo podľa § 631 a nasledujúcich zákonníka č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov. Návrh zmluvy tvorí Príloha č. 3. 

Predmet zákazky bude dodaný najneskôr do 15.10.2022  

Platba bude realizovaná na základe vystavenej faktúry po dodaní v termíne uvedenom v tomto bode.  
Dotovaná osoba neposkytne žiadne zálohové platby na dodanie predmetu zákazky.  

 
Faktúra bude obsahovať údaje podrobne uvedené v zmluve. 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ ju vráti na doplnenie, 
v takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť 
doručením opravenej faktúry objednávateľovi.  

Lehota splatnosti faktúry medzi objednávateľom a poskytovateľom je stanovená na 30 dní od dátumu 
jej doručenia objednávateľovi. 

7. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je celoplošné mapovanie biotopov (nelesných, lesných a sukcesných štádií) 
lokalít s výskytom rašelinísk na 6 lokalitách; spracovanie záznamov z mapovania. 

Uvedený je podrobne v prílohe č. 1 výzvy. 

8. Spoločný slovník obstarávania (Kód CPV):   

90711500-9 - Monitorovanie životného prostredia v iných prípadoch ako v súvislosti so stavbou 
72310000-1  - Spracovanie údajov 

9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  
Určenie predpokladanej hodnoty bude realizované týmto prieskumom trhu, pričom prieskum trhu je 
nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO.) 
Ak zistená PHZ bude menej ako 20 tisíc EUR bez DPH, bude zároveň použitá na určenie úspešného 
uchádzača. 
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10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  
Ak sa úspešný uchádzač/dodávateľ v priebehu plnenia stane neplatiteľom DPH, alebo stane platiteľom 
DPH, ceny uvedené v tejto ponuke sú konečné a nepodliehajú zmene jeho daňového stavu. To 
znamená, že v prípade, ak sa uchádzač/dodávateľ stane platiteľom DPH, cena plnenia  sa nebude 
navyšovať o DPH alebo v prípade, že sa stane neplatiteľom DPH, cena plnenia sa nebude znižovať o 
sadzbu DPH. 

 

11. Podmienky účasti:  

Oprávnenie na vykonávanie danej služby – zápis v  príslušnom registri – si overí dotovaná osoba 
z verejne dostupných databáz.  

Predložením ponuky uchádzač čestne vyhlasuje, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu v zmysle par. 32 ods. 1 písm. e) ZVO. Tiež, že v zmysle par. 32 
ods. 1 písm. f) ZVO  nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: 

Ak zistená PHZ bude menej ako 20 tisíc EUR bez DPH, bude zároveň použitá na určenie úspešného 
uchádzača. 
Jediným kritériom na vyhodnotenie je najnižšia cena s DPH. 
Ponuka úspešného uchádzača zároveň nemôže presiahnuť finančné zdroje dotovanej osoby určené 
rozpočtom projektu. 
 

13. Lehota na predloženie ponuky: ponuky musia byť doručené do 22.08.2022 do 10:00 hodiny. Na 
ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk dotovaná osoba nebude prihliadať. 
 

14. Spôsob a miesto predloženia/doručenia ponuky: 

• poštou alebo osobne do sídla dotovanej osoby Daphne-Inštitút aplikovanej ekológie, 
Podunajská 24, 821 06  Bratislava, 

• alebo emailom  (formulár ponuky vo formáte .pdf) na obstaravanie@daphne.sk. 

15. Požadovaný obsah ponuky:  

Požadujeme, aby ponuka označená ako „Mapovanie biotopov – cenová ponuka“ obsahovala 
nasledovné doklady a údaje:  

a. Cenovú ponuku - prosíme predložiť vo forme uvedenej v Prílohe č. 2, v sume bez DPH a s DPH, 
opečiatkovanú a podpísanú oprávnenou osobou. V prípade jej elektronického predloženia 
naskenovanú ako prílohu e-mailu vo formáte .pdf. 
 
Cena sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta. Uvedená cena zahŕňa všetky náklady uchádzača 
súvisiace s predmetom zákazky, ako napr. vstupné dáta, USB kľúč, balenie a doručenie do sídla 
verejného obstarávateľa. 

 

Predloženie poštou alebo osobne: 

-  počet vyhotovení doručených osobne alebo poštou - 1x 
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Na nepriehľadnú obálku s cenovou ponukou prosíme uviesť: 

o  „Mapovanie biotopov – cenová ponuka – neotvárať“ 
o Identifikáciu uchádzača – názov alebo obchodné meno, adresa sídla 
o Identifikáciu dotovanej osoby – názov alebo obchodné meno, adresa sídla 

Predloženie elektronicky: 

o  E-mail: ako predmet správy uviesť „Mapovanie biotopov – cenová ponuka“    

16. Vyhodnotenie ponúk: 
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia 
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na 
vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka 
uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný 
o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.  
 
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti 
a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na 
prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  

V prípade, že zisťovaním PHZ bude zároveň určený úspešný uchádzač: 

• dotovaná osoba zašle informáciu o vyhodnotení cenového prieskumu všetkým uchádzačom 
elektronicky do 3 pracovných dní po vyhodnotení ponúk.  

• bude s ním do 5 pracovných dní od vykonania kontroly obstarávania a schválenia zmluvy pred jej 
podpisom správcom programu uzatvorená Zmluva o dielo podľa § 631 a nasledujúcich zákonníka č. 
40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov –  Príloha č. 3, Príloha č. 4.  

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: 

Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty cenového prieskumu sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ak je 
doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom 
do slovenského jazyka, to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. 

18. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: 

Nie. Zákazka je financovaná z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2020a štátneho rozpočtu ŠR. 
 

19. Otváranie ponúk: 22.08.2022 o 10:15; miesto otvárania: Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, 
Podunajská 24, 821 06  Bratislava. 
 

20. Postup pri otváraní ponúk:  otváranie ponúk s návrhom na plnenie kritéria je neverejný akt. Výsledok 
obstarávania bude oznámený všetkým uchádzačom do 25. 8. 2022  elektronicky. 

21. Lehota viazanosti ponúk: do 30. 9. .2022 

22.  Ďalšie informácie dotovanej osoby: 

Komunikácia medzi dotovanou osobou a záujemcom bude prebiehať elektronicky. Platí to aj pre 
prípadné požadované vysvetlenia, doplnenia v zmysle paragrafu 40 ods. 4 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

Všetky náklady a výdavky, ktoré vzniknú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v 
tejto zákazke znáša záujemca na vlastnú ťarchu, bez akéhokoľvek finančného nároku voči dotovanej 
osobe bez ohľadu na výsledok vyhodnotenia cenových ponúk. 



 
 

Strana 5 z 5 
 

 
Úspešný uchádzač v zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch v zmysle par. 41 ZVO, 
údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia, Príloha č. 4. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení 
zákona o verejnom obstarávaní, pričom Dotovaná osoba/Objednávateľ osobitne overí, že každý 
subdodávateľ, vybraný Zhotoviteľom spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať 
podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona. Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať 
sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

 
Úspešný uchádzač sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný 
mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný 
mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a 
orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým 
subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením zmluvy, a 
to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi 
predpismi SR. 

 
S úctou,  

 

 

Jana Dirbáková 

 

V Bratislave, 5. 8. 2022 

 

 

Prílohy:  

Príloha č. 1 – Podrobný opis predmetu zákazky  

Príloha č. 2 – Cenová ponuka  

Príloha č. 3 – Návrh Zmluvy o dielo  

Príloha č. 4 – Príloha Zmluvy o dielo - Zoznam subdodávateľov 


