BRATISLAVSKÉ REGIONÁLNE
OCHRANÁRSKE ZDRUŽENIE
Na Riviére 7/A, 841 04 Bratislava 4 ∙ tel.: +421 903 046 540 ∙ e-mail: broz@broz.sk ∙ web: www.broz.sk

V Bratislave 02.06.2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre účely projektu 310010AFW2: „Ochrana
korytnačky močiarnej (Emys orbicularis) na vybraných lokalitách južného Slovenska“
pre účely stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky

Bratislavské regionálne ochranárske združenie, ako osoba v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky na nižšie špecifikovaný predmet
zákazky:

„Vybudovanie zázemia pre ochranárske aktivity a monitoring“

Predmetom zákazky je vytvorenie zázemia pre ochranárske aktivity a monitoring
predovšetkým v zlom počasí a práci v noci pre realizáciu projektu 310010AFW2: „Ochrana
korytnačky močiarnej (Emys orbicularis) na vybraných lokalitách južného Slovenska“
na projektovej lokalite Marcelová.
Názov zákazky:

Vybudovanie zázemia pre ochranárske aktivity a monitoring
pomocou montovaných kontajnerov

Financovanie predmetu zákazky: 310000 Operačný program Kvalita životného prostredia
Typ zákazky:

zákazka na poskytnutie tovaru

Verejný obstarávateľ:

Bratislavské regionálne ochranárske združenie,
Na Riviére 7/A
841 04 Bratislava
Osoba podľa § 8, ods.1 ZVO

Štatutárny zástupca:

RNDr. Tomáš Kušík, PhD.

IČO:

31771815
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DIČ:

2021575028

IČ DPH:

nie sme platcami DPH

Tel.:

+ 421 903 046 540

E-mail:

info@broz.sk

Internetová stránka:

www.broz.sk

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu:

SK85 0200 0000 0037 6214 5357

Kontaktná osoba:

Mgr. Martina Halamíčková, info@broz.sk, + 421 949 593 267

2. Lehota na predloženie cenovej ponuky:
Cenové ponuky je nutné predložiť do 09.06.2022 vrátane.
3. Miesto a spôsob predloženia alebo doručenia ponuky:
Emailom na info@broz.sk

4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vybudovanie zázemia pre ochranárske aktivity a monitoring
predovšetkým v zlom počasí a prácu v noci pre realizáciu projektu s názvom “Ochrana
korytnačky močiarnej (Emys orbicularis) na vybraných lokalitách južného Slovenska“,
ITMS2014+ kód projektu: 310010AFW2, na projektovej lokalite Marcelová.
Bližšia špecifikácia zákazky:
Pôjde o umiestnenie špeciálnych montovaných kontajnerov, ktoré budú slúžiť ako zázemie
pre projektový personál, zázemie pre realizáciu monitoringu, telemetrie, umiestnenie
kamerového systému, umiestnenie lokálnej vysielacej stanice pre telemetriu, podporné zázemie
a sklad pre pasenie, terénny sklad zásob, pracovného náradia a materiálov, vybavenia ako sú
fotopasce, plašiče a pasce na predátory, nafukovací čln, ochranné pletivo na znášky a iné
vybavenie.
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Požadujeme dodať nasledovné mobilné kontajnery: základný kontajner – 1 ks a 2 ks
terasových kontajnerov so zábradlím v jednom kompaktnom celku + 1 ks skladový
kontajner so zabezpečením proti vlámaniu.
• Každý kontajner bude montovaný, stavaný
• Výška min 2 500 m
• Materiál plech, pokrytý zeleným náterom
• Základný kontajner: vnútro – stena PUR panel svetlý povrch, strop - drevotriesková
doska biela, cementovoviazaná podlahová krytina
• Predpríprava na osadenie komína z piecky
• Na streche terasového kontajnera konštrukcia na prichytenie solárnych panelov, vrátane
závesného rebríka na strechu terasového kontajnera
• Tepelná izolácia steny, stropu a podlahy v základnom kontajneri
• Schody so zábradlím, min 4 okná s otáčacím kovaním, roletou a fóliou proti rozbitiu,
oceľové vchodové dvere s mrežou
• Doprava na lokalitu a inštalácia (vrátane vonkajšieho a vnútorného spojovacieho
materiálu)
• Súčasťou výzvy sú aj technické náčrty požadovaného kontajnera – viď príloha č. 1

5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Marcelová

6. Lehota na dodanie predmetu zákazky:
15.07.2022

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.
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Kontaktná osoba

tel. kontakt

e-mail:

Mgr. Martina Halamíčková

+421 949 593 267

info@broz.sk

S pozdravom

...................................................
Mgr. Martina Halamíčková
Projektová manažérka BROZ
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