
 

Výzva na predloženie  cenovej ponuky na „Prezentácie na základných školách“  
v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/083 „Obnova endemických panónskych slanísk a pieskových dún“. 

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 konečného prijímateľa: 

Názov:  DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie  

Sídlo: Podunajská 24,  821 06  Bratislava 

IČO:  30814081 

DIČ: 2020912 157 

IČ DPH: SK2020912157 

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

2. Predmet zákazky:  

1. Priprava 2 prezentácií o prírodných hodnotách slanísk a pieskov pre žiakov II.stupňa ZŠ v slovenskom a 
maďarskom jazyku (trvanie prezentácie 90min). Prezentácie budú zamerané na prírodné hodnoty, ohrozenie a 
ochranu biotopov európskeho významu - viate piesky a slaniská - na Podunajsku. Prezentácie budú interaktívne s 
aktívnym zapojením žiakov do riešenia úloh zameraných na biotopy slanísk resp. viatych pieskov. 

2. Vyhotovenie pomôcok na názorné ukážky a aktivity k pripraveným prezentáciám. 

3. Realizácia 28 prezentácií (28 x 90min) spojených s distribúciou dotazníka na zistenie znalostí žiakov II.st ZŠ v 
14 obciach Podunajska (14 obcí x 2 prezentácie). 

Podrobnejší rozpis predmetu zákazky sa nachádza v Prílohe A. 

3. Celkové množstvo alebo rozsah: 

Predpokladaná hodnota cenovej ponuky nepresiahne sumu 2 200 Eur s DPH. 

4. Spôsob a forma dodania:  

1. Prezentácia v ppt/doc v slovenskom a maďarskom jazyku, metodický popis 
priebehu prezentácií vrátane aktivít. 

2. Pomôcky (texty, obrázky, fotky zhotovených pomôcok). 

3. Realizácia  prezentácií na školách – fotodokumentácia, podpísaná prezenčná listina 
a vypísané dotazníky (počet zodpovedajúci počtu účastníkov prezentácie) z každej 
prezentácie. 

 

Prezentácia a ďalšie dokumenty musia byť predložené v slovenčine a maďarčine. 



 

 

5. Typ zmluvy: 

Zmluva o dielo podľa § 631 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov na  

dodanie predmetu zákazky. 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

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

predmet zákazky na časti.  

7. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Zoznam obcí: Komárno, Marcelová, Radvaň nad Dunajom/Virt, Kamenín, Mužla, Iža, Veľké Kosihy, Hájske, 

Horná Kráľová, Močenok, Tvrdošovce, Šurany, Nesvady, Chotín. 

Výstupy podľa Bodu 4 budú dodané na adresu DAPHNE, Podunajská 24, 821 06 Bratislava a na email: 

chrenkova@gmail.com. 

8. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 

1. Prezentácie, metodický popis priebehu vrátane aktivít – do 31.marca 2014. 

2. Vyhotovenie pomôcok - do 15. apríla 2014. 

3. Prezentácie sa budú realizovať od 15. apríla 2014 do 30.júna 2014 a od 2. 
septembra 2014 do 15. októbra 2014. Min 10 prezentácií sa zrealizuje do 30. júna 
2014. 

 
Celý predmet zákazky bude dodaný do 15. októbra 2014.  
 

9. Hlavné podmienky financovania: 
Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v eurách. Splatnosť faktúry bude 14 

dní odo dňa jej doručenia.  

10. 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).  

Odborné skúsenosti s témou a vzdelávaním na stupni ZŠ, plynulá znalosť slovenského aj maďarského jazyka, 

znalosť regiónu Podunajska.  

Dokladovanie dvoch príkladov realizovaných vzdelávacích aktivít pre žiakov ZŠ za posledné 2 roky.  

11. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
Konečný  prijímateľ žiada cenovú ponuku zaslať poštou alebo priniesť osobne  do 7.2.2014   
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: „PANNONICSK prezentácie – cenová ponuka – neotvárať“. 
 
12. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk:  
 

1. Celková cena v EUR  s DPH - 35 % 
2. Predložená predstava o obsahu prezentácie a použití pomôcok – 25 % 
3. Predchádzajúce skúsenosti uchádzača s realizáciou vzdelávacích aktivít pre školy– 25 % 
4. Doterajšie aktivity uchádzača v regióne Podunajska – 15% 
 

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 

(ks) 

 
Celková cena v 

EUR 
s DPH 

1 

Vytvorenie Prezentácií s dĺžou trvania 90 minút, vrátane 

názorných pomôcok,  v slovenskom a maďarskom 

jazyku 2  

 

2 

Realizácia prezentácií  spojená s distribúciou a 

zozbieraním dotazníkov   28  

 

SPOLU:  

Všetky ceny sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.  

K návrhu na plnenie kritéria uchádzač priloží stručný popis svojej predstavy obsahu prezentácie a 

pomôcok/materiálu, ktorý použije pri ich realizácii. 

 
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 

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. 

- konečný prijímateľ 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 24. 1. 2014 

 

Podrobný opis  predmetu zákazky:  

Príloha A:  

Zadávateľ: DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie je mimovládna organizácia zameraná na ochranu 

prírody. Svoje aktivity zameriavame najmä na  nelesné ekosystémy, medzi ktorými sú vzácne a zarastajúce 

lúky, ubúdajúce mokrade, veľmi ohrozené rašeliniská i jedinečné slaniská či piesky. Náplňou našej práce je 

okrem výskumu aj práca s rôznymi záujmovými skupinami, ktoré výrazne ovplyvňujú ochranu prírody 

(samosprávy, poľnohospodári, lesníci, vodohospodári a pod.).  Dôležitou súčasťou našich aktivít je aj 

environmentálna výchova a vzdelávanie detí v oblasti ochrany prírody. 

Viac informácií nájdete na : http://www.daphne.sk/content/organizacia 

 

Projekt, v rámci ktorého sa prezentácie realizujú:  Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných 

dún na južnom Slovensku. Viac informácií nájdete na: http://www.daphne.sk/content/projektove-

podstranky 

 
Hlavná cieľová skupina prezentácií:  Žiaci 2.st. základných škôl a ich učitelia. 

Cieľ, opis a účel prezentácií: Predstaviť cieľovým skupinám výnimočné prírodné hodnoty Podunajska, 

ktorými sú vzácne spoločenstvá slanísk a pieskov. Prezentácie budú mať nielen informačný charakter, ale 

budú interaktívne, obohatené o hry a úlohy zamerané na jedinečnosť, zaujímavosť, ohrozenosť a spôsoby 

ochrany týchto spoločenstiev. Účelom prezentácií je posilniť v deťoch osobný vzťah k územiam v katastroch 

ich obcí a k druhom rastlín a živočíchov, ktoré sú na tieto územia viazané. Pedagógom prezentácie poskytnú 

námety na aktivity, ktoré môžu realizovať s deťmi. DAPHNE poskytne podkladové materiály o biotopoch 



 

a príklady aktivít na prezentáciu. Dodávateľ bude tvoriť prezentácie aj pomôcky v spolupráci s pracovníkmi 

DAPHNE. 

Pomôcky k prezentáciám budú obsahovať podklady k aktivitám, prírodniny, materiál na názorné ukážky 

procesov prebiehajúcich na predmetných biotopoch. 

Dotazník k prezentáciám zhotoví a dodá DAPHNE.  

Jazykové mutácie:  Prezentácie a pomôcky budú zhotovené v dvoch jazykových mutáciách – slovenský jazyk 

a maďarský jazyk. 

 


