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V Bratislave 23.06.2022 
 
 

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 cenovej ponuky na nižšie špecifikovaný predmet 

zákazky: 

 
„Genetická analýza vzoriek“ 

 
Predmetom zákazky je dodanie služieb zameraných na spracovanie genetickej analýzy vzoriek 

z projektových lokalít Marcelová a Veľký Lél, pre účely realizácie projektu 310011AFW2 - 

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

 
Názov zákazky:  Genetická analýza vzoriek 

Financovanie predmetu zákazky: 310000 Operačný program Kvalita životného prostredia 

Typ zákazky:  zákazka na dodanie služieb 

Verejný obstarávateľ: Bratislavské regionálne ochranárske združenie 

  Na Riviére 7/A 

  841 04 Bratislava 

  Osoba podľa § 8, ods.1 ZVO 
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Štatutárny zástupca: RNDr. Tomáš Kušík, PhD. 

IČO: 31771815 

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 30.6.2022 vrátane. 

 

3. Miesto a spôsob predloženia alebo doručenia ponuky: 
 
 Emailom na info@broz.sk 
Súčasťou cenovej ponuky je príloha č.1 (viď príloha výzvy). 
 
 
4. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodanie služieb zameraných na spracovanie genetickej analýzy vzoriek 

z projektových lokalít Marcelová a Veľký Lél, pre účely realizácie projektu s názvom „Ochrana 

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

2014+ kód: 310011AFW2. 
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Bližšia špecifikácia zákazky: 

Služby požadujeme dodať podľa nasledovnej špecifikácie: 

 

1. Izolácia DNA zo získaných vzoriek, počet vzoriek: 200  

2. Analýza mitochondriálneho génu „cytochróm b“ pre zistenie pôvodu korytnačiek 

močiarnych v sledovaných populáciách. 

3. Analýza markerov jadrovej DNA (mikrosatelity) na odhad genetickej variability 

sledovaných populácií korytnačky močiarnej. 

4. Vyhodnotenie údajov získaných z genetických analýz (spracovanie sekvencií DNA a 

fragmentačná analýza mikrosatelitov). 

5. Štatistické vyhodnotenie údajov. 

Výstupy: štatisticky spracované výsledky genetických analýz spolu s interpretáciou výsledkov 

dodávateľ dodá verejnému obstarávateľovi formou elektronickej správy a jej originálu v tlačenej 

podobe a to vo verzii ročnej čiastkovej správy (za obdobie 2022) a súhrnnej správy (za obdobie 

2022 - 2023). 

Biologický materiál získaný od jedincov korytnačky močiarnej z projektových lokalít dodávateľovi 

odovzdá objednávateľ. Za účelom potvrdenia autochtónnosti populácií /porovnania genetickej 

variability na jednotlivých lokalitách výskytu bude časť vzoriek poskytnutých pre genetickú analýzu 

zo zdrojov doporučených príslušným pracoviskom Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR), Správou 

Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Dunajské luhy.  

Cenová ponuka musí obsahovať aj náklady na spotrebný materiál, chemikálie a iné nutné náklady. 

 

5. Miesto dodania predmetu zákazky: 

 Bratislava 

6. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 

      31.10.2023  

mailto:broz@broz.sk
http://www.broz.sk/


  
 
 
 
 
 
 

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

 

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

BRATISLAVSKÉ REGIONÁLNE  

OCHRANÁRSKE ZDRUŽENIE 

 
 

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. S vybraným uchádzačom bude 

podpísaná Zmluva o poskytovaní služieb alebo Zmluva o spolupráci.  

 

 

S pozdravom, 

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

Mgr. Martina Halamíčková 

Projektová manažérka BROZ 

 

Príloha č. 1: Cenová ponuka  
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