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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 zákona 

o verejnom obstarávaní.  

 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:  Zabezpečenie spásania lokalít s výskytom 

korytnačky močiarnej v k.ú. Marcelová 

 

4. Druh zákazky:   Služby 

 

5. Hlavné miesto dodania:  projektová lokalita: k.ú. Marcelová, Presné vymedzenie územia je 

zobrazené v Prílohe č. 3 tejto výzvy 

 

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 spásania lokality v k.ú. Marcelová pre účely projektu “Ochrana 

korytnačky močiarnej (Emys orbicularis) na vybraných lokalitách južného Slovenska“.  

Cieľom pastvy je udržiavanie a obnova lokalít, ktoré predstavujú významný biotop korytnačky 

močiarnej.  

Pastva bude usmerňovaná formou elektrických oplôtkov (pevných a mobilných).  

Celková rozloha spásanej plochy je v max. výmere do 18 ha (Príloha č. 3 tejto výzvy) . Stádo zvierat 

pozostáva z vodných byvolov, oviec a kôz.   

Pastva bude realizovaná počas troch sezón v rokoch 2021 – 2023,  doba spásania počas kalendárneho 

roka bude 6 mesiacov, predpokladané obdobie sú mesiace apríl až október (avšak v závislosti od 

klimatických a vegetačných podmienok na lokalite, bude možné pastvu realizovať aj v iných 

vhodných mesiacoch, podľa usmernení obstarávateľa). 

Realizácia pastvy bude prebiehať v súlade s aktuálnymi požiadavkami ochrany prírody vzhľadom na 

predmet ochrany – korytnačka močiarna. Mobilné elektrické oplotenie bude vymedzovať plochy, kde 

bude prebiehať resp. kde bude vylúčená pastva zvierat (napr. miesta so znáškami vajec, miesta 

hniezdenia vzácnych druhov vtáctva napr., kaňa močiarna (Circus aeroginosus) po usmernení ŠOP 

SR, a pod.).  

 

Zabezpečenie spásania zahŕňa najmä: 

• Zabezpečenie starostlivosti o pastvu a zvieratá v zložení a v maximálnych počtoch: 5 ks 

vodných byvolov, 10 ks kôz, 30 ks oviec, počet zvierat sa v priebehu realizácie môže 

v určitých obdobiach na vytýčených významných plochách znížiť (napr. ochrana lokalít 

znášok) vzhľadom na aktuálne ciele a potreby projektu 

• dovoz a odvoz zvierat z lokality 

• presun zvierat v rámci predmetnej plochy s cieľom usmerňovania pastvy vzhľadom na 

predmet ochrany 

• realizáciu pastvy v rámci vymedzených elektrických oplôtkov 
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• každodenný dozor na lokalite s cieľom zabezpečenia starostlivosti a kontroly zvierat 

a ochrany a údržby zvereného majetku 

• napájanie, prikrmovanie zvierat 

• každodenná kontrola elektrických oplôtkov s cieľom eliminácie rizika úniku zvierat mimo 

predmetnej plochy 

• kontrola a údržba pastvinovej infraštruktúry (napájacia infraštruktúra, elektrické oplotenie) 

• zabezpečenie všetkých veterinárnych úkonov súvisiacich s chovom zvierat na lokalite 

• evidencia zvierat (kontrola počtu a zdravotného stavu zvierat) 

• súčinnosť pri aktivitách projektu súvisiacich s monitoringom korytnačky močiarnej  

• pravidelná komunikácia so zodpovedným pracovníkom BROZ 

 

Objednávateľ BROZ zabezpečí : 

• výstavbu pevného obvodového elektrického oplotenia 

• inštaláciu a prekladanie mobilného elektrického oplotenia 

• základnú pastvinovú infraštruktúru určenú pre plnenie zákazky (infraštruktúra k zabezpečeniu 

spásania, k zabezpečeniu napájania zvierat) 

 

8. Spoločný slovník obstarávania: 77100000-1 Poľnohospodárske služby 

 

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“ (operačný program Kvalita životného prostredia). Verejný obstarávateľ uhradí sumu za 



 
 
 
 
 
 
 

Na Riviére 7/A, 841 04 Bratislava 4, tel.: +421 903 046 540, email: broz@broz.sk, web: www.broz.sk 
 

 

IČO: 31771815 • DIČ 2021575028 • Bankové spojenie: VÚB banka a.s., IBAN: SK85 0200 0000 0037 6214 5357 

BRATISLAVSKÉ REGIONÁLNE  
OCHRANÁRSKE ZDRUŽENIE 

dodaný tovar prostredníctvom vystavenej FA. Fakturovať je možné aj čiastkovo, po vzájomnej 

dohode.  

 

11. Podmienky účasti: 

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 služby, ktoré 

zodpovedajú predmetu zákazky. Uchádzač nepredkladá žiadne potvrdenie, verejný obstarávateľ 

si skutočnosť overí vo verejne prístupnej databáze.  

 

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 predloží Vyplnenú Prílohu č.2. 

 

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

najnižšia cena.  

 

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:   25.06.2021 do: 14:00 

 

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. Uchádzač spolu s CP predloží vyplnenú Prílohu č.1 a Prílohu č. 2.s 

 

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

požadovaných služieb, 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 uchádzačov overí splnenie podmienok účasti stanovených 

v bode 11 tejto výzvy.  

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.  

S víťazným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o poskytovaní 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“ (operačný program Kvalita životného prostredia). 

 

19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 17.06.2021 

 

 

 

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

RNDr. Pavol Surovec 

Výkonný riaditeľ BROZ 

 

Príloha 1 Cenová ponuka 

Príloha 2 Čestné vyhlásenie 

Príloha 3 Mapové zobrazenie 

Príloha 4 Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb 


