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Výzva na predkladanie ponúk 
 

pre zákazku s nízkou hodnotou 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“) 

 

1. Verejný obstarávateľ: 

Názov verejného obstarávateľa:  Bratislavské regionálne ochranárske združenie 

Sídlo:       Na Riviére 7/A, 841 04 Bratislava 

IČO:       31771815 

DIČ:      2021575028 

Kontaktná osoba (meno a priezvisko):  RNDr. Pavol Surovec 

tel. č. kontaktnej osoby:    +421 903 046 540 

e-mail kontaktnej osoby:    info@broz.sk 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.broz.sk/verejne-obstaravanie 

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: Verejný obstarávateľ podľa § 8, ods.1, 

písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.  

 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:  Zabezpečenie telemetrických meraní 

korytnačky močiarnej 

 

4. Druh zákazky:   Služby 

 

5. Hlavné miesto dodania:  projektové lokality: k.ú. Marcelová, k.ú. Zlatná na Ostrove, lokalita 

Veľký Lél 

 

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

podmienky): Zmluva o poskytovaní služieb pre realizáciu predmetných služieb pre sezóny 2021, 

2022, 2023, fakturácia bude umožnená aj čiastkovo, po vzájomnej dohode, FA budú uhrádzane 

bezhotovostne, prevodom na účet dodávateľa 
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7. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie telemetrických meraní korytnačky močiarnej pre 

realizáciu projektu 310011AFW2 – „Ochrana korytnačky močiarnej (Emys orbicularis) na vybraných 

lokalitách južného Slovenska“ na projektových lokalitách Marcelová a Veľký Lél.  

 

Služby je nutné realizovať podľa nasledovnej špecifikácie: 

- odchyt jedincov korytnačky močiarnej, vhodných pre osadenie vysielačkami 

- neinvazívne osadenie vysielačiek na pancier korytnačky pomocou pevného, odolného, trvácneho a 

bezpečného materiálu 

- vypustenie označených korytnačiek na lokalitách odchytu 

- zabezpečenie správneho fungovania telemetrického systému a riešenie prípadných technických 

problémov počas dohodnutého obdobia 

 

Vyžaduje sa zabezpečenie odchytu a osadenie jedincov korytnačky močiarnej vysielačkami a 

telemetrické sledovanie počas 3 po sebe idúcich sezón (2021, 2022, 2023) v odhadovanom počte 

min. 10 - 15 ks jedincov za obdobie trvania projektu. V prípade, že sa nepodarí odchytiť dostatočný 

počet jedincov prvú sezónu, bude sa pokračovať s odchytom a osádzaním v nasledujúcich sezónach.  

 

Vysielačky pre telemetrické merania  

Zariadenie pre sledovanie pohybu. Špeciálne miniaturizované zariadenie prispôsobené pre sledovanie 

pohybu zvierat prostredníctvom GPS merania, odolné voči trvalému zaplaveniu (ponoreniu) a 

náročným poveternostným podmienkam vo voľnej prírode. 

Požadovaná výdrž minimálne 1500 vysielacích cyklov, hmotnosť max 50g; maximálne rozmery 

50mm x 40mm x 25mm (bez antény). Zariadenie musí obsahovať firmvér umožňujúci nastavenie 

rôznych časových intervalov vysielania na diaľku. Komunikačná sieť LPWAN. Počet: 20 ks 

 

Dodávateľ bude objednávateľovi poskytovať na pravidelnej báze (kvartálne počas sezóny /4 x ročne) 

výstupy realizácie služby vo forme záznamov: 

 

- z návštev lokalít (odchyt jedincov, osadenie vysielačiek) 

- zo zariadení pre sledovanie pohybu (namerané hodnoty – poloha, teplota a pod.) – textová časť 
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- mapové zobrazenie 1 x za sezónu (1 x ročne) 

 

Súčasťou monitorovacích správ bude vyhotovená relevantná fotodokumentácia z návštev lokalít 

(napr. odchyt a osadenie vysielačiek a pod.). 

 

Objednávateľ je oprávnený odborne spolupracovať pri odchyte jedincov a umiestňovaní zariadení na 

sledovanie pohybu (vysielačiek) a pri telemetrickom sledovaní a to prostredníctvom svojho 

zamestnanca, ktorý je na projekte zamestnaný ako odborný koordinátor a expert/špecialistu.  

 

8. Spoločný slovník obstarávania: 32441000-6 Telemetrické zariadenia 

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: Predpokladaná hodnota zákazky bude 

určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného uchádzača bude 

realizované jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie predpokladanej 

hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO.) 

 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: financované z projektu: 

310011AFW2 - „Ochrana korytnačky močiarnej (Emys orbicularis) na vybraných lokalitách južného 

Slovenska“ a verejný obstarávateľ uhradí sumu za dodaný tovar prostredníctvom vystavenej FA. 

Fakturovať je možné aj čiastkovo, po vzájomnej dohode.  

 

11. Podmienky účasti: 

Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať splnenie podmienok účasti len u uchádzača, ktorý sa 

umiestni na prvom mieste v poradí, po úvodnom vyhodnotení CP, na základe kritéria na 

vyhodnotenia CP.  

 

11.1 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, 

ktoré zodpovedajú predmetu zákazky. Uchádzač nepredkladá žiadne potvrdenie, verejný 

obstarávateľ si skutočnosť overí vo verejne prístupnej databáze.  
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11.2 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

Uchádzač nepredkladá žiadne potvrdenie, verejný obstarávateľ si skutočnosť overí vo verejne 

prístupnej databáze. 

 

11.3 V rámci predloženia cenovej ponuky prijímateľ čestne prehlasuje, že má predošlé skúsenosti 

s realizáciou obdobných prác. Od uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení CP, na základe kritéria na 

vyhodnotenie CP umiestni na prvom mieste v poradí, bude verejný obstarávateľ vyžadovať 

minimálne 1 potvrdenú referenciu o realizácii prác podobných predmetu zákazky, za predchádzajúce 

tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania.   

 

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

najnižšia cena.  

 

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:   04.10.2021 do: 12:00 

 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 

prihliadať. 

 

14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk: Cenové ponuky je nutné predložiť mailom na 

info@broz.sk.  

 

15. Požadovaný obsah ponuky: Vo svojej CP musí uchádzač uviesť sumu za dodanie 

požadovaných telemetrických meraní, vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním predmetných 

služieb.   

 

16. Vyhodnotenie ponúk: 

Cenové ponuky budú vyhodnotené z hľadiska kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorým je predloženie 

najnižšej CP. Verejný obstarávateľ ďalej u uchádzača, ktorý sa umiestnil po úvodnom vyhodnotení 

ponúk na prvom mieste, vyhodnotí splnenie podmienok účasti uvedených v bode 11.  

mailto:info@broz.sk
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Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorý predloží najnižšiu CP a zároveň splní podmienky účasti 

stanovené v tomto verejnom obstarávaní.  

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk 

všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať 

prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S víťazným uchádzačom bude 

uzatvorená zmluva o poskytnutí služieb.  

 

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk) 

 

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

310011AFW2 - „Ochrana korytnačky močiarnej (Emys orbicularis) na vybraných lokalitách južného 

Slovenska“ 

 

19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 24.09.2021 

 

 

 

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

Mgr. Miriam Miláčková, PhD. 

Výkonná riaditeľka BROZ 

 

Príloha 1 Cenová ponuka 

Príloha 2 Návrh zmluvy 


