
 

 

  

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

Vážený pán/pani, 

ako obstarávateľ v zmysle § 8 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:  

„Vybavenie na hydrologický monitoring“ 
 

v rámci projektu „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“, kód projektu: ACC04P02, ktorý sa realizuje 
z finančného príspevku Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR. 

 
 

1. Identifikácia obstarávateľa:  

Názov obstarávateľa: Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, 
Sídlo: Podunajská 24, 821 06 Bratislava 
Štatutárny zástupca:  RNDr. Ján Šeffer, CSc. 
             Mgr. Viera Šefferová Stanová, PhD. 
IČO: 30814081 
DIČ:2020912157 
IČ DPH: SK2020912157 
Tel.: 02/45524019     
E-mail:     obstaravanie@daphne.sk 
Internetová stránka: www.daphne.sk 
Bankové spojenie:   Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu.:     SK10 1100 0000 0029 4111 8894        
 
 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Daphne-Inštitút aplikovanej ekológie, Podunajská 24, 821 06  
Bratislava, alebo e-mail: obstaravanie@daphne.sk 

 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Dirbáková Jana, alebo iný zamestnanec obstarávateľa. 

 

mailto:obstaravanie@daphne.sk
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4. Predmet obstarávania:  

1 3001 Levelogger 5, M5 

2 3001 Barologger 5 

3 Field Reader 5 USB Assembly 

4 3001/3500 Levelogger 5 App Interface 

5 Adaptér Slip-fit (pro Datagrabber, App Interface) optika Levelogger 5 

6 Oceľové lano 60m, hrúbka 1 mm 

7 
Oceľový pôdny vrták s priemerom 7 cm, do tvrdých pôd na, vŕtanie vzoriek nad aj pod hladinou 
vody do hĺbky 10 m 

8 Predlžovacia oceľová tyč, dĺžka 100 cm, vrátane spojovacej objímky, bajonet 

9 Umelohmotná rukoväť, dĺžka 60 cm, vrátane spojovacej objímky, bajonet 

Vo všetkých položkách platí možnosť predloženia ponuky na ekvivalentný tovar s porovnateľnými 

parametrami. 

5. Kód CPV:   

38422000-9  Nástroje na meranie hladiny 
38423000-6  Vybavenie na meranie tlaku 

38424000-3  Prístroje na meranie a kontrolu 
43130000-3 Vŕtacie zariadenie 

6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Kúpna zmluva podľa § 588 a 

nasledujúcich zákonníka č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Návrh 
zmluvy tvorí Príloha č. 2 

 

7. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania)1  

Nie je. Cenovú ponuku bude predložená na tovar alebo jeho ekvivalenty uvedený v bode 4 výzvy. 

8. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Podunajská 24, Bratislava, termín dodania je najneskôr do 
30.júna 2022. 

 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: predmet zákazky bude 
dodaný najneskôr do 30. júna 2022. 

 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: nie sú.  

 
1 Jednoznačná špecifikácia predmetu zákazky opísaná nediskriminačným spôsobom v súlade s § 10 ods. 2 a podľa ustanovenia § 42 ods. 3 ZVO (predmet zákazky musí 
byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek, ktoré sa podľa ustanovenia § 42, ods. 3 ZVO nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, 
výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov 
alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky; takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne a 
takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“), 
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11. Financovanie predmetu zákazky:  

Projekt sa realizuje z finančného príspevku Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 
a štátneho rozpočtu SR. 
 

12. Platobné podmienky:  

Platba bude realizovaná na základe vystavenej faktúry po dodaní objednaných produktov.  Verejný 
obstarávateľ neposkytne žiadne zálohové platby na dodanie predmetu zákazky.  

Lehota splatnosti faktúry medzi objednávateľom a poskytovateľom je stanovená na 60 dní od dátumu jej 
doručenia objednávateľovi.  

Faktúra bude obsahovať tieto údaje:  

 Označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, IČ DPH, DIČ, 

 číslo objednávky, 

 označenie projektu: „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“, kód projektu: ACC04P02, 
ktorý sa realizuje z finančného príspevku Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho 
rozpočtu SR. 

 číslo faktúry, 

 dátum vystavenia a dátum splatnosti faktúry a dátum dodania služby, 

 vo faktúrach s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR, 

 fakturovanú sumu v EUR, 

 rozpis fakturovaných čiastok za jednotlivé produkty, 

 označenie peňažného ústavu a číslo účtu vo forme IBAN, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma, 
konštantný a variabilný symbol, 

 označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 

 pečiatku a podpis oprávnenej osoby poskytovateľa, 

 dodací list, alebo na faktúre bude uvedené „slúži ako dodací list“ 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju 
poskytovateľovi na doplnenie, v takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.  

 
13. Lehota na predloženie ponuky: ponuky musia byť doručené do 16. 5. 2022 do 10:00 hodiny. Na 

ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude prihliadať. 
 

14. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne do sídla verejného obstarávateľa, alebo emailom 
na obstaravanie@daphne.sk. 

15. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk:  

mailto:obstaravanie@daphne.sk
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Kritériom je najnižšia celková ponúknutá cena v EUR s DPH. Cena zahŕňa všetky súvisiace náklady, 
ako napr. balenie a doručenie. 

Ak sa úspešný uchádzač/dodávateľ v priebehu plnenia stane neplatiteľom DPH, alebo stane platiteľom 
DPH, ceny uvedené v tejto ponuke sú konečné a nepodliehajú zmene jeho daňového stavu. To 
znamená, že v prípade, ak sa uchádzač/dodávateľ stane platiteľom DPH, cena plnenia  sa nebude 
navyšovať o DPH alebo v prípade, že sa stane neplatiteľom DPH, cena plnenia sa nebude znižovať o 
sadzbu DPH. 

 

16. Pokyny na zostavenie ponuky: 

- forma – písomne, počet vyhotovení doručených osobne alebo poštou - 1x 

- jazyk – ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú 
v slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa 
spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka, to neplatí pre ponuky, doklady 
a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. 

- Označenie ponuky pri jej predložení osobne alebo poštou: 
Na nepriehľadnú obálku s cenovou ponukou prosíme uviesť: 

o  „Vybavenie na hydrologický monitoring – cenová ponuka – neotvárať“ 
o Identifikáciu uchádzača – názov alebo obchodné meno, adresa sídla 
o Identifikáciu verejného obstarávateľa – názov alebo obchodné meno, adresa sídla 

 
- Označenie ponuky pri jej predložení elektronicky vo formáte .pdf: 

o E-mail: ako predmet správy: „Vybavenie na hydrologický monitoring – cenová ponuka“      
             

- možnosť variantného riešenia – nie 
 

- Požadujeme, aby ponuka označená „Vybavenie na hydrologický monitoring – cenová ponuka“ 
obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a. Cenovú ponuku - prosíme predložiť vo forme uvedenej v Prílohe č. 1, v sume bez DPH a s DPH, 
opečiatkovanú a podpísanú oprávnenou osobou. 

P.Č. PREDMET ZÁKAZKY * POČET KS 
CENA ZA 1 KS V EUR 

CENA ZA DANÝ 
POČET KS V EUR 

BEZ DPH S DPH BEZ DPH S DPH 

a b c d e f g 

a b c d e f = c *d g = c * e 

1 3001 Levelogger 5, M5 18         

2 3001 Barologger 5 5         

3 Field Reader 5 USB Assembly 5         

4 
3001/3500 Levelogger 5 App 
Interface 

5         
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* Pre všetky položky platí možnosť predloženia ponuky na ekvivalentný tovar. 

 
Cena sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta. Uvedená cena zahŕňa všetky náklady uchádzača 
súvisiace s predmetom zákazky, ako napr. balenie a doručenie do sídla verejného obstarávateľa. 
  
Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje uchádzača - obchodné meno a sídlo, IČO.  

 
17. Otváranie ponúk: 16. 5. 2022 o 10:15; miesto otvárania: Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, 

Podunajská 24, 821 06  Bratislava. 
 

18. Postup pri otváraní ponúk:  otváranie ponúk s návrhom na plnenie kritéria je neverejný akt. Výsledok 
obstarávania bude oznámený všetkým uchádzačom do 18. 5. 2022  elektronicky. 

 

19. Lehota viazanosti ponúk: do 30. 6. 2022 

 

20. Vyhodnotenie ponúk: Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie 
ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na 
základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 
v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude 
požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.  

5 
Adaptér Slip-fit (pro 
Datagrabber, App 
Interface) optika Levelogger 5 

5         

6 
Oceľové lano 60m, hrúbka 1 
mm 

1         

7 

Oceľový pôdny vrták s 
priemerom 7 cm, do tvrdých 
pôd na, vŕtanie vzoriek nad aj 
pod hladinou vody do hĺbky 10 
m 
 
 

1     

8 

Predlžovacia oceľová tyč, dĺžka 
100 cm, vrátane spojovacej 
objímky, bajonet 
 

2     

9 
Umelohmotná rukoväť, dĺžka 
60 cm, vrátane spojovacej 
objímky, bajonet 

1     

CENA CELKOM V EUR     
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Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti 
a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na 
prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  

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 úspešným uchádzačom bude do 14 dní od oznámenia výsledku uzatvorená Kúpna zmluva podľa ust. 
§ 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov – Príloha č. 
2. 

21. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  

Pre odborné otázky: RNDr. Šeffer Ján, CSc., jansef@daphne.sk 

Pre administratívne otázky: Ing. Jana Dirbáková, dirbakova@daphne.sk 

Každý e-mail je v predmete správy potrebné označiť:  “Vybavenie na hydrologický monitoring“ 

 

22. Ďalšie informácie obstarávateľa: 

-   Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom bude prebiehať elektronicky. Platí to aj pre 
prípadné požadované vysvetlenia, doplnenia v zmysle paragrafu 40 ods. 4 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

- Všetky náklady a výdavky, ktoré vzniknú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v 
tejto zákazke s nízkou hodnotou znáša záujemca na vlastnú ťarchu, bez akéhokoľvek finančného 
nároku voči obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok vyhodnotenia cenových ponúk. 

-  Úspešný uchádzač v zmluve uvedie o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej 
konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide 
o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do RPVS, Príloha č. 3. 

-  Záujemca  je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov z fondov EÚ, a to 
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 

23. Podmienky účasti: Predložením ponuky uchádzač čestne vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  

 
S úctou,  

 

 

Jana Dirbáková 

 

V Bratislave, 29. 4. 2022 

mailto:jansef@daphne.sk
mailto:dirbakova@daphne.sk
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Prílohy:  

Príloha č. 1 – Cenová ponuka  

Príloha č. 2 – Návrh Kúpnej zmluvy 

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov 

 

 

 


