VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)

NÁZOV A ADRESY
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
IČO: 17058520
Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Iveta Kiedžuchová
Telefón: +421 484722046
Email: iveta.kiedzuchova@sopsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.sopsr.sk
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/450588
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://sopsr.eranet.sk
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Organizácia riadená verejným právom

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Monitorovacia sieť
Referenčné číslo: ŠOP SR/1210/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
38540000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie a vybudovanie monitorovacej siete, ktorá bude slúžiť na získavanie komplexných údajov
o ekosystémoch mokraďových území na lokalitách Gajdošovo, Michalštôlnianske rašelinisko (Michalka), Bartošova
Lehôtka vrchné rašelinisko, Dolná Ves (Bartošova Lehôtka spodné rašelinisko), Kopernica.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
108 147,86 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných
registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať požadovanú službu.
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, verejný
obstarávateľ si oprávnenie uchádzača dodávať tovar a poskytovať službu, vzťahujúcu sa k predmetu zákazky, overí v
Obchodnom alebo v Živnostenskom registri (OR, ŽR), resp. v inom informačnom systéme verejnej správy na internete.
V prípade, že oprávnenie uchádzača dodávať tovar, poskytovať službu nebude v súlade s požiadavkou na predmet
zákazky, nebude možné uzatvoriť Zmluvu na daný predmet plnenia.
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky
účasti podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doloženým čestným vyhlásením podľa Prílohy č. 5
súťažných podkladov.
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ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.4)

ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 04.11.2022 20:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3)

VI.5)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Obstarávanie sa týka projektu: Zachráňme spolu mokrade, ACC04P03, v rámci programu Zmierňovanie a prispôsobenie
sa zmene klímy (SK-Klíma) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.10.2022
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