Výzva na predloženie cenovej ponuky na „Uskutočnenie dotazníkového
prieskumu“
v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/083 „Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom
Slovensku“.
Zákazka s nízkou hodnotou v zmysle 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“).
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:
Podrobný opis predmetu zákazky:
Predmetom obstarávania je realizácia a vyhodnotenie dotazníkového prieskumu znalostí miestnych
obyvateľov o územiach európskeho významu, t.j. lokalitách slanísk a pieskov, na Podunajskej nížine. Bližšia
špecifikácia prieskumu je uvedená v Prílohe.
Predmet zákazky zahŕňa:





rozmnoženie a distribúcia 150 ks. dotazníkov. Okruh otázok do dotazníkov dodá objednávateľ.
Anketárska činnosť - zabezpečenie anketárov na dotazovanie a vykonanie terénnej práce.
Počítačové spracovanie údajov z dotazníkov.
Porovnanie údajov s údajmi z prieskumu vykonaného v roku 2013, vyhodnotenie

3. Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladaná hodnota zákazky nepresiahne finančný limit 2 850 EUR bez DPH.
Celkové množstvo predmetu zákazky:
P. č. Predmet zákazky
1
Prieskum prostredníctvom dotazníkov
2
Porovnanie z údajmi zistenými počas prieskumu v roku 2013
a vyhodnotenie zistenej zmeny

Celkové množstvo
150 dotazníkov
150 + 150 dotazníkov

4. Typ zmluvy:
Mandátna zmluva podľa § 566 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný 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: DAPHNE, Podunajská 24, 821 06 Bratislava.
7. Lehota na dodanie predmetu zákazky:
Dotazníkový prieskum bude vykonaný v mesiaci február 2017. Správa z vyhodnotenia 150 dotazníkov a
výsledky z porovnania s údajmi zistenými počas prieskumu vykonaného v roku 2013 budú dodané najneskôr
do 31. Marca 2017.
8. Hlavné podmienky financovania:
Konečný prijímateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok ani zálohovú platbu. 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).
10. Lehota na predkladanie cenových ponúk:
Konečný prijímateľ žiada cenovú ponuku zaslať poštou alebo doručiť osobne do 5. januára 2017 do 12.00
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 „Prieskum“ – 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
podlimitnej zákazke 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.
štatutár
V Bratislave, dňa 9. 12. 2016

Príloha - Špecifikácia požiadaviek na dotazníkový prieskum
Prieskum bude zameraný na obyvateľov obcí v blízkosti 21 lokalít európskeho významu, ktoré sa nachádzajú
na území 3 okresov (okresy Komárno, Nové Zámky a Šaľa) v 14 obciach.
Najviac lokalít (11) sa nachádza na území komárňanského okresu, konkrétne v 7 obciach. V novozámockom
okrese je 8 lokalít v 4 obciach, a v okrese Šaľa sú 2 lokality, konkrétne na území 3 obcí. Konkrétne:
Okres Komárno:
- Komárno – Komárňanské slanisko, Orechový rad, Pavelské slanisko
- Marcelová – Marcelovské piesky
- Radvaň nad Dunajom - Mašan
- Iža – Bokrošské slanisko
- Nesvady – Nesvadské piesky, Líščie diery
- Chotín – Chotínske piesky, Jurský Chlm
- Veľké Kosihy - Mostové
Okres Nové Zámky:
- Kamenín – Kamenínske slaniská, Čistiny
- Mužla - Čenkov
- Tvrdošovce – Panské lúky, Raczove jazierko
- Šurany – Šurianske slaniská-Akomáň, Čiky 1, Čiky 2
Okres Šaľa:
- Močenok - Siky
- Hájske – Bačove slaniská
- Horná Kráľová – Bačove slaniská

Ako základ pre výpočet vzorky možno vychádzať z dvoch princípov:
1. počet obyvateľov
2. počet lokalít, na ktoré sa celý prieskum vzťahuje

Dotazník bude obsahovať spolu 10 otvorených a zatvorených otázok, trvanie dotazníka odhadujeme do
10min.
Vzorka obyvateľov bude zahŕňať starostov jednotlivých obcí, poslancov miestneho zastupiteľstva, bežných
obyvateľov a typ ľudí, ktorých z hľadiska témy prieskumu považujeme za dôležitých (napr. miestni
ochrancovia prírody, miestni podnikatelia a pod.). V prípade bežných obyvateľov bude sčasti zohľadnený
vek a vzdelanie respondentov. Platí, že v každej obci bude v prieskume zastúpený starosta a/alebo jeho
zástupca a min jeden miestny poslanec.

