Výzva na predloženie ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Regionálna rozvojová agentúra Šamorín (ďalej len „RRA Šamorín“)
Kontaktná osoba:
RNDr. Lajos Tuba
Sídlo:
Hlavná 37, 931 01 Šamorín
Telefón:
031 / 590 2791
Elektronická pošta:
tuba@rrasamorin.sk
Internetová adresa:
www.rrasamorin.sk
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)

2. Názov projektu:
Preparation Activities of the Szigetköz - Žitný Ostrov Nature Park and Further Joint Nature Protection
Initiatives
Kód projektu: SKHU/1601/4.1/121
3. Názov zákazky: Prezentácia hodnôt podunajskej prírody
4. Druh zákazky: Služby
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet: 80000000-4
5. Opis zákazky:
V rámci projektu č.: SKHU/1601/4.1/121 s názvom Preparation Activities of the Szigetköz - Žitný
Ostrov Nature Park and Further Joint Nature Protection Initiatives, verejný obstarávateľ požaduje od
uchádzačov realizáciu nasledovných aktivít:
Aktivita 1. - Mobilná interaktívna výstava na tému „Geológia Dunaja“
Blok A: Platňová tektonika a orogénne procesy
Praktická ukážka paleomagnetických zmien (magnet a 4 ks kompasu, obrázok paleomagnetických
pomerov dna Atlantického oceánu, popis 3 minútového výkladu)
Výsledky expedicie Glomar Challenger na príklade Atlantického oceánu (učebná pomôcka na
znázornenie vekového rozloženia usadenín na dne Atlantického oceánu –, ktorý v reze znázorňuje
vek postupného narastania sedimentov bočným pohybom oceánskej kôry s 4 vrstvami v najstaršej
časti ), popis 3 minútového výkladu
Vysvetlenie procesu platňovej tektoniky – popis 10-15 minútového výkladu vrátane dopadov na
Európu (makrotektonické jednotky), 4 obrázky (prierez riftovej zóny, prierez subdukčnej zóny, mapa
sveta z hľadiska platňovej tektoniky, mapa geologických makroštruktúr Európy), model riftu a
subdukčnej zóny
Blok B: Geológia povodia Dunaja - úsek prameň-Visehradská brána
10 minútový výklad o geologických pomeroch s vysvetlením vzniku najdôležitejších sedimentárnych,
vulkanických a metamorfovaných hornín, aktuálne orogénne cykly - najdôležitejšie geologické
štruktúry

Výber min. 9 typických hornín (po dohode so zadávateľom):
Cvičenie na spoznávanie uvedených hornín – určovací kľúč a vzorky -10 sád hornín
Cvičenie na spoznávanie dunajských štrkov, vrátane umiestnenia na možné miesto pôvodu – 4 sady
štrkov z nižšie určených úsekov
Požadované činnosti k bloku B:
Zber hornín a štrkov z nasledovných miest v rámci 3 dňovej terénnej exkurzii za účasti 7 zástupcov
projektových partnerov (ich náklady sú súčasťou zákazky). Výsledky terénnej exkurzie:
Horniny: 4 ks / vyznačený typ, min. rozmer 6x6x3 cm, na jednej strane pokryté súknom
- Čierny les – žula, gneis
- Frankische Alb – vápenec
- Alpy –2 metamorfované horniny filitového alebo bridlicového charakteru
- Börzsöny – žula
- Gerecse - vápenec
Ďalšie horniny: švédska žula (napr. rapakiv), andezit, čadič, kremitý pieskovec, vápenatý pieskovec,
kremeň, vápenec s makrofosíliou, dolomit
Štrky – vzorky z určených úsekov. Požiadavky na vzorky: objem min. 8 dm3, fotografia štrku z lokality,
výber vzorky 200 ks štrku a určenie zastúpených hornín a spracovanie zloženia vzorky, zo zvyšného
množstva oddelenie hore určených typov hornín.
Miesta zberu:
- miesto sútoku Bregu a Brigachu pri Donaueschingene,
- úsek Sigmaringen- Riedlingen,
- úsek Weltenburgský kláštor – Kelheim
- miesto sútoku Dunaja a Innu pod Passau
- úsek Spitz-Krems
- Bratislava – Vlčie hrdlo
- Visehradská brána – úsek Dömös-Visegrád
Ďalšie učebné pomôcky k bloku B
• Terénny stôl 200x120 cm, z 3 vrstvového dreva, oddeliteľné nohy min. 80 cm dlhé,
s vyobrazením fyzicko-geografickej mapy úseku od Čierneho lesa po Budapest (výsek určí
zadávateľ) – prevedenie maľba alebo nalepená fólia (v tomto prípade dodať obrazový materiál
aj vo vektorovom formáte)
• Stoly šesťhranné boky 40cm, 4 oddeliteľné nohy min. 80 cm – 6 ks
• Fotka charakteristického miesta nasledovných dunajských miest rozmer 9*6 mm (karty z umelej
hmoty alebo min. 300 g papiera vodu odolným povrchom): Donaueschingen, Ulm, Regensburg,
Passau, Linz, Viedeň, Bratislava, Budapest
• Výseky geologickej mapy veľkosti A5 v mierke mapy na terénnom stole v priesvitnom prevedení
(napr. paus) + v elektronickej forme:
- Čierny les nad Donaueschingenom
- Frankische Alb – úsek Geisingen-Immendingen
- Bavorsky les – nad Passau
- Alpy – Tauernské okno - Raurisental –
- Alpy – Východné vápencové alpy – údolie Salzy v oblasti Wildwasser
- Malé Karpaty – Hainburgské kopce trojuholník Hainburg, Devín-Bratislava
- Börzsöny-Pilis pri Visegráde
Blok C: Geologická história vnútrozemskej delty Dunaja pod Bratislavou
Text 1 hodinového výkladu o geologickom vývine územia Podunajskej panvy (pod Žitným ostrovom
a Szigetkozom): predterciérne podložie, bádensky vulkanizmus a sedimentácia baden-súčastnosť.
Učebné pomôcky:
- Teoretické vrtne profily na základe existujúcich vrtov
• Západný okraj panvy - Šamorín-Rusovce od vulkanitov po dunajské štrky
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•
•

Centrálna depresia Dunajská Streda alebo Gabčíkovo od panónu po dunajské štrky
Východný okraj panvy – Komárno – od vápencov po dunajské štrkopiesky
Vrtné profily spracovať v mierke 1:800, skladateľnej forme v zložení baden – vulkanit, baden –
morské sedimenty, sarmat sedimenty, panón-sedimenty, pont – jazerné a fluviálne sedimenty,
pleistocén-holocén – dunajské sedimenty.
- K badenu: model vulkánu z polystyrénu (priemer min. 25 cm) – riešenie konzultovať
s objednávateľom, vzorka andezitu a vulkanickej tufy, kolekcia morských fosílií (5 ks konzultovať
s objednávateľom)
- Sarmat – 5 charakteristických fosílií na foto
- Panón - 5 charakteristických fosílií na foto
Nároky na učebné pomôcky, označené ako „obrázky“ : Elektronicky + minimálne prevedenie
laminovaná A3.
Blok D – workshopy pre študentov, využitím mobilných tematických výstav, vyrobených
projektovými partnermi.
5 skupín po 20 žiakov: zabezpečenie miestnosti, prevoz účastníkov (priemer 60 km/akcia), obed
Aktivita 2. Rozvoj ekomobility na Žitnom ostrove
Organizovanie jednodňových a 2 dnových exkurzií pre študentov.
Blok A – 1 - dňové exkurzie
10 ks exkurzií, nábor zo škôl Žitného ostrova na každú exkurziu: 25 účastníkov, prevoz účastníkov,
prívesu s bicyklami a lektora (priemer 80 km/akcia), obed, honorár lektora s vedomosťami
prezentácie hodnôt prírody lužných lesov. Trasy jednotlivých exkurzií na území CHKO Dunajské luhy
medzi Bratislavou a Komárnom určí zadávateľ.
Blok B – 2 - dňové exkurzie
6 ks exkurzií, nábor zo škôl Žitného ostrova a Szigetkozu (v spolupráci s maďarskými partnermi
projektu), za každú exkurziu: 16 účastníkov, prevoz účastníkov, prívesu s bicyklami a lektora (priemer
600 km/akcia), 2x obed 1x raňajky, 1 x večera, ubytovanie, honorár lektora s vedomosťami
prezentácie hodnôt prírody lužných lesov. Trasy jednotlivých exkurzií na území CHKO Dunajské luhy
medzi Bratislavou a Komárnom určí zadávateľ.
Aktivita 3. Environmentálna výchova
Blok A – terénne pozorovania –
2 skupiny mládeže. Za každú skupinu: 6 mladých členov + biológ a sprievodný pedagóg, 4
jednodňových pozorovaní miestneho chráneného územia v katastri Šamorína a Číčova,
dokumentácia fauny a flóry za asistenciu biológa. Vyhotovenia video podkladov z terénu a rozhovory
účastníkov. Spracovanie 10 minútového filmu. Honoráre biológa, sprievodného pedagóga,
kameramana (po 4 dní), náklady na strihanie filmu, obedy (4*8), prevoz účastníkov (spolu 80 km)
Blok B – miestne konferencie
konferencie na prezentáciu výsledkov činnosti skupín vrátane premietania filmu
2 konferencie. Za každú konferenciu: zabezpečenie miestnosti pre 30 ľudí, ozvučenie, premietacia
technika, bufet pre 20 ľudí, cestovanie, honorár pre 2 prednášateľov konferencie.
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 49 973,33 Eur bez DPH
7. Miesto poskytnutia služieb:
Územie Žitného ostrova (medzi Bratislavou a Komárnom, konkrétne lokality budú zadané
objednávateľom) a 1 trojdňová študijná cesta na Horný Dunaj po Donaueschingen.
8. Obhliadka miesta predmetu obstarávania:
Vzhľadom na predmet zákazky obhliadka miesta predmetu zákazky nie je potrebná.
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9. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie
10. Možnosť predloženia variantných riešení:
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak
súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy.
11. Lehota realizácie zákazky:
Do 06/2019, alebo do riadneho ukončenia projektu.
12. Platobné podmienky/fakturácia:
Predmet zákazky bude financovaný z finančných zdrojov projektu Preparation Activities of the
Szigetköz - Žitný Ostrov Nature Park and Further Joint Nature Protection Initiatives
Kód projektu: SKHU/1601/4.1/121.
Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba sa bude realizovať
bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Harmonogram plnenia, míľníky a tým
súvisiaca čiastková fakturácia bude predmetom mandátnej zmluvy. Lehota splatnosti faktúr požaduje sa minimálne 30 dní od prijatia faktúry.
13. Ponuková cena
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za poskytnutie požadovaného predmetu zákazky uvedená v
ponuke, musí byť vyjadrená v Eur. Cena musí byť stanovená podľa platných právnych predpisov SR,
najmä zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
14. Pokyny k predloženiu ponuky:
- cenovú ponuku na celý predmet obstarávania, podľa prílohy č. 1.
- fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať požadovanú službu
Ponuku požadujeme predložiť osobne, poštou, kuriérom na adresu:
Regionálna rozvojová agentúra Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín,
alebo formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk .
V prípade predloženia ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť
naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej pošty.
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 12.00 hod dňa 26.02.2018.
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú
vyhodnocované.
15. Vyhodnotenie ponúk:
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom.
16. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena spolu za celý predmet zákazky. Úspešnou ponukou sa stane
ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania podľa bodu 5. tejto
výzvy - Opis predmetu obstarávania.
17. Podmienky týkajúce sa realizácie zákazky:
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb podľa § 269 ods. 2
obchodného zákonníka. Zmluvu predloží len úspešný uchádzač.
18. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30.6.2019
19. Ostatné pokyny a usmernenia:
Z dôvodu, že predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Zmluvy o NFP), bude predávajúci povinný strpieť
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výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu zmluvy, kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami.
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi
poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi
SR a právnymi aktmi EÚ.
Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona.
V Šamoríne, 15.02.2018

–––––––––––––––––––––––––––––

RNDr. Lajos Tuba
riaditeľ RRA Šamorín
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Príloha č. 1

Cenová ponuka

Názov zákazky: Prezentácia hodnôt podunajskej prírody
Názov projektu:

Preparation Activities of the Szigetköz - Žitný Ostrov Nature Park and Further Joint Nature Protection Initiatives
Kód projektu: SKHU/1601/4.1/121

Identifikačné údaje uchádzača
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ / IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
Telefón:
E-mail:
P.
č.

Názov

M. j.

1. Prezentácia hodnôt podunajskej prírody

1 ks

DPH ..... %

Eur

Celkom s DPH

Eur

Cena spolu
bez DPH
(Eur)

slovom....................................................................................................................... EUR
Som platiteľ / Nie som platiteľ DPH.
V ............................dňa ................... 2018
--------------------------------------podpis zodpovednej osoby
a odtlačok pečiatky
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