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

V Bratislave 14.07.2022

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:
„Tlmenie tlaku predátorov“
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb zameraných na tlmenie tlaku predátorov
ohrozujúcich predovšetkým znášky vajec na projektových lokalitách v k. ú. Marcelová a k. ú.
Zlatná na Ostrove, lokalita Veľký Lél, pre účely realizácie projektu s názvom „Ochrana
korytnačky močiarnej (Emys orbicularis) na vybraných lokalitách južného Slovenska“, ITMS
2014+ kód: 310011AFW2 (ďalej aj ako „projekt“).
Názov zákazky:

Tlmenie tlaku predátorov

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

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

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

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 22.7.2022 vrátane. Na ponuku predloženú po uplynutí
lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude prihliadať.
3. Miesto a spôsob predloženia alebo doručenia ponuky:
Emailom na info@broz.sk
Súčasťou cenovej ponuky je príloha č.1 (viď príloha výzvy).
4. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky:
Predačný tlak na znášky vajec je jedným z hlavných rizikových faktorov pre rozmnožovanie
korytnačky močiarnej. Jedná sa o vyhrabávanie a požieranie vajec predovšetkým krátko po
nakladení ale aj počas celej doby inkubácie. Predácia je tiež rizikom pre vyliahnuté mláďatá,
ktoré tiež bývajú vyhrabávané, počas obdobia kým opustia miesto znášky a sú tiež ohrozené
predáciou na celej trase počas migrácie do vodných plôch.
Hlavným predátorom vajec a mláďat korytnačky močiarnej je líška obyčajná a ďalšími
možnými predátormi sú kuna, jazvec, šakal zlatý, norok americký, psík medvedíkovitý,
prípadne potkany, túlavé psy a mačky.
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Predmetom požadovaných služieb je manipulácia so živolovnými pascami a do nich
odchytenými jedincami - predátormi a inými druhmi živočíchov. Pasce poskytne
Poskytovateľovi služieb Obstarávateľ, ktorý ich aj umiestni do terénu na projektové lokality.
Obstarávateľ poskytne dodávateľovi 10 ks pascí na líšky a iné psovité a mačkovité šelmy,
10 ks pascí na kuny a 5 ks pascí na norky americké.
Poskytovateľ bude manipulovať s pascami a odchytenými jedincami živočíchov. Podľa
druhu odchytených jedincov a príslušných zákonných predpisov zabezpečí vybratie a
nakladanie s jedincom z pasce, vypustenie na vzdialené miesto, prípadne odovzdanie do
útulku pre opustené zvieratá alebo ich bezodkladne vypustí na mieste. Poskytovateľ úzko
spolupracuje s Objednávateľom, riadi sa jeho pokynmi a pravidelne ho informuje
o poskytovaných službách. Poskytovateľ kontroluje pasce každý druhý deň v priebehu
obdobia máj – august a každý tretí deň v období september – október, marec – apríl. Tiež
v prípade oznámenia Obstarávateľom zabezpečí vybratie odchyteného jedinca z pasce,
a nakladanie s ním primeraným spôsobom, vyčistenie a opätovné nastavenie pasce do
funkčného stavu, vrátane umiestnenia vhodnej návnady. V prípade nevhodného či
neplánovaného odchytenia iných druhov živočíchov, ktoré nepredstavujú riziko pre
korytnačku (napr. vtáky, bylinožravce, a pod.) treba tieto bezodkladne na mieste vypustiť.

Poskytovateľ služieb sa musí riadiť pokynmi Obstarávateľa a tiež úzko spolupracovať
s miestne príslušnými poľovnými združeniami – PZ Marcelová a PZ Zlatná na Ostrove.
O poskytovaných službách pravidelne informuje a v prípade potreby konzultuje postup
s odborným koordinátorom projektu, resp. poverenou osobou Objednávateľa. Objednávateľ
konzultuje postup s príslušným pracoviskom Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR), Správou
Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Dunajské luhy.

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu zákazky v každom stupni jeho
realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Poskytovateľ služieb porušuje svoje povinnosti, má právo
odstúpiť od Zmluvy.
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Práce budú realizované celoročne počas priebehu realizácie projektu, s najväčšou intenzitou
počas obdobia liahnutia mláďat a kladenia vajec (v závislosti od klimatických podmienok).
V rámci predloženia cenovej ponuky uchádzač predloží doklad, že je držiteľom oprávnenia
na výkon práva poľovníctva a manipuláciu s poľovnou zverou (nakoľko služba zahŕňa
manipuláciu s voľne žijúcimi živočíchmi). Uchádzač vo svojej cenovej ponuke predloží
oskenované oprávnenie na výkon práva poľovníctva a manipuláciu s poľovnou zverou.

5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Projektové lokality v k. ú. Marcelová, k. ú. Zlatná na Ostrove, lokalita Veľký Lél
5. Lehota na dodanie predmetu zákazky:
31.11.2023
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. S vybraným uchádzačom bude
podpísaná Zmluva o poskytovaní služieb pre realizáciu predmetných služieb počas priebehu
realizácie projektu (obdobie 2022, 2023). Služby budú poskytované v období júl –
november 2022, marec – november 2023.
S pozdravom,

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

Príloha č. 1: Cenová ponuka
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