Výzva na predkladanie ponúk
k podprahovej zákazke v zmysle zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v zn. nesk.
predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

GPS obojok a GPS na telemetrické monitorovanie pohybu zveri CPV: 32531000-4 Satelitné komunikačné zariadenia

1.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón/fax:
Email:

Národné lesnícke centrum
T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
42001315
2022091027
SK2022091027
Bc. Ing. Igor Morong
Štátna pokladnica
7000241498/8180
045/5314314 / 045/5202406
findo@nlcsk.org, kulichova@nlcsk.org

2. Predmet obstarávania:
Predmetom obstarávania je GPS:
a) GPS obojok - 10 ks pre Projekt Progresívne technológie ochrany lesných drevín
juvenilných rastových štádií, ITMS 26220220120 a
b) GPS na telemetrické monitorovanie pohybu zveri – 10 ks – pre Projekt: Dobudovanie
centra excelentnosti: Adaptívne lesné ekosystémy, ITMS 26220120049
3. Opis predmetu obstarávania a spôsob stanovenia ceny:
Predmetom zákazky je dodávka GPS – technického vybavenia, určeného na
monitorovanie pohybu a správania sa srnčej zveri a monitorovanie pohybu zveri
v modelových územiach, podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1. Cenu je
potrebné stanoviť bez DPH podľa položiek uvedených v prílohe č. 1 a ako cenu celkom
za celý predmet obstarania.
4. Financovanie
Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov Štrukturálnych fondov EÚ
prostredníctvom Národného lesníckeho centra. Úhrada bude realizovaná po dodaní
a prevzatí predmetu obstarania na základe fakturácie so splatnosťou 100 dní odo dňa
doručenia faktúry, a to bankovým prevodom na účet dodávateľa, ktorý bude uvedený v
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zmluve. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu. Verejný obstarávateľ
neposkytuje preddavky.
5. Typ zmluvy
Výsledkom verejného obstarávania bude kúpna zmluva o dielo podľa § 409 a nasl.
Obchodného zákonníka.
6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky
Národné lesnícke centrum (bližšie určené v zmluve). Požadovaná lehota ukončenia
dodávky je do 10 týždňov odo dňa podpísania kúpnej zmluvy.
7. Variantné riešenie
Predložiť variantné riešenie sa neumožňuje, bližšie v súťažných podkladoch.
8. Vyžiadanie a doručovanie súťažných podkladov
Súťažné podklady možno vyžiadať na základe písomnej žiadosti záujemcu, doručenej na
adresu verejného obstarávateľa do: 13.4.2011, 10.00 hod., alebo na email:
kulichova@nlcsk.org.
9. Vysvetľovanie výzvy a súťažných podkladov
a. Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (informácie) medzi verejným
obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomnou formou.
b. V prípade potreby vysvetlenia súťažných podkladov alebo výzvy, môže ktorýkoľvek
z uchádzačov písomne požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese:
Národné lesnícke centrum, T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen, Slovensko v termíne do
19. 4. 2011, do 10.00 hod.. Žiadosť doručiť v uzatvorenej obálke s označením „PHZ Žiadosť o vysvetlenie –GPS“.
c. Odpoveď na každú písomnú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov, predloženej
zo strany ktoréhokoľvek uchádzača, oznámi verejný obstarávateľ všetkým známym
záujemcom podľa § 99 ods.1 písm. e) zákona.
10. Jazyk ponuky
Celá ponuka a tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom,
príp. českom jazyku.
11. Požiadavky na obsah ponúk (podmienky účasti a podmienky súťaže):
11.A. Podmienky účasti
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
Doklad preukazujúci oprávnenie dodávať tovar (výpis z obchodného registra a pod.),
originál alebo úradne overenú kópiu dokladu.
11.B Ďalšie podmienky súťaže:
Súčasťou ponuky musí byť podpísaná kúpna zmluva. Znenie zmluvy a bližší popis je
súčasťou súťažných podkladov.
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Ak uchádzač nepredloží doklad, uvedený v bode 11 A., resp. nesplní technické
požiadavky predmetu obstarania uvedené v prílohe č. 1, bude jeho ponuka z ďalšieho
hodnotenia ponúk vylúčená.
12. Spôsob predloženia ponuky a lehota predkladania ponúk
a. Ponuku predloží uchádzač v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla
uchádzača, s výrazným označením ”PHZ - neotvárať – „GPS“ do 27. 4. 2011 do
11,00 hod. na adresu: Národné lesnícke centrum, T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen,
bližšie v súťažných podkladoch.
b. V prípade predloženia ponuky po lehote, uvedenej v bode a. bude neotvorená ponuka
vrátená uchádzačovi späť.
13. Termín a miesto otvárania obálok s ponukami
Otváranie obálok sa uskutoční dňa 28. 4. 2011 o 10.00 hod. na adrese: Národné lesnícke
centrum, Sokolská 2, 960 52 Zvolen, bližšie v súťažných podkladoch.
14. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia:
Pre výber najvhodnejšej ponuky boli stanovené nasledovné kritériá:

Cena v € bez DPH – 100 %
15. Prijatie zmluvy:
Návrh zmluvy predložený uchádzačom, ktorého ponuka bola úspešná, bude prijatý
v nadväznosti na § 45 zákona o verejnom obstarávaní, v lehote viazanosti ponúk, ktorá sa
stanovuje na 30.8.2011.
Vo Zvolene, dňa 18.3. 2011
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Príloha č. 1
Špecifikácia predmetu obstarávania
Opis predmetu obstarávania podľa
bodu 2 a. – Progresívne technológie
...

10 ks

A. Cena spolu bez DPH:

Opis predmetu obstarávania podľa bodu 2 b. - DCEALE.

10 ks

B. Cena spolu bez DPH:

Cena spolu A + B bez DPH:

Obojok na zvieratá v nasledovnej
konfigurácii:
- GPS obojok (TARIC 8526912020),
komodita bezpečná podľa IATA. Tri
batérie v obojku, minimálny počet
súradníc po dobu životnosti batérií
20 000.
- VHF vysielač, 10 frekvencií v rozpätí
148.500-148.900 MHz
- Bezdrôtový UHF obojsmerný prenos
dátových súborov
- Dvojosový senzor aktivity
- Senzor mortality
-

Obojok na zvieratá v nasledovnej
konfigurácii:
- GPS obojok (TARIC 8526912020),
komodita bezpečná podľa IATA. Päť
batérií v obojku, minimálny počet
súradníc po dobu životnosti batérií
75 000.
- VHF vysielač, 10 frekvencií v rozpätí
147.000-147.400 MHz )
- Bezdrôtový UHF obojsmerný prenos
dátových súborov
- GSM modem
- Dvojosový aktivitný senzor
- Časovo kontrolovaná rozpojka obojka
na 100 týždňov
-

Cena bez DPH

Cena bez DPH:

-
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