
 

 

Príručka k procesu verejného obstarávania                                                         Príloha č. 7 
 

Výzva na predloženie ponuky. 
 

Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, 814 99 Bratislava 
 
  
 

 
 
 
 

 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Ústav krajinnej ekológie SAV ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  písm. d 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 ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný 
predmet zákazky  

 
„  Príslušenstvo k UAV systému  “ 

  

 

1. Identifikácia verejného obstarávate ľa: Verejný obstarávate ľ v zmysle § 7ods. 1 písm. d 
)ZVO:  

Názov verejného obstarávate ľa / obstarávate ľa: Ústav krajinnej ekológie SAV  

Sídlo: Štefánikova 3, 814 99 Bratislava 

Štatutárny zástupca:  Doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., riaditeľka 

IČO: 00679119         

DIČ:    2020831076      

IČ DPH:    

Tel.:    02/ 32293624         

E-mail:     directorile@savba.sk 

Internetová stránka: www.uke.sav.sk 

Bankové spojenie:   Śtátna pokladnica 

Číslo účtu.:                   

2. Miesto predloženia/doru čenia ponuky: Ústav krajinnej ekológie SAV, adresa ako v bode 1 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:  Mgr. Andrea Kubačková 

4. Predmet obstarávania:  
Predmetom zákazky je nákup príslušenstva k existujúcemu UAV systému pre projekt:  
Interreg V-A Slovenská republika-Rakúsko „Výskum a manažment rieky Dunaj na 
Slovensku a v Rakúsku – DREAM SK-AT, ev. č.: 305011Q988 

 
Kontaktná osoba je: 

 
Mgr. Pavol Kenderessy PhD. 
Ústav krajinnej ekológie SAV 
Štefánikova 3 
814 99, Bratislava 
mobil: +4214 915244214 
e-mail: pavol.kenderessy@savba.sk 
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5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obsta rávania: Objednávka  

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstará vania) 1:  
 
1. Multispektrálna kamera pre UAV – 1 ks 
Kamera, ktoré kombinuje 3 typy senzorov s vysokým rozlíšením v jednom zariadení: 
multispektrálny, termálny a RGB, ktoré sú navzájom synchronizované a kalibrované. Celý set 
je doplnený o svetelný senzor s integrovaným GPS, externé úložisko dát, kabeláž, 
príslušenstvo pre inštaláciu a prepravný kufor. Súčasťou zákazky je  aj integrácia kamery 
s existujúcim UAV systémom (Altura Zenith ZX8), ktorý prevádzkuje ÚKE SAV a zaškolenie. 
Zariadenie musí spĺňať nasledovné technické parametre: 
 

Pohotovostná hmotnos ť: max. 500 g 

Požadovaný rozmer: 9 cm x 7 cm x 7 cm 

Externé napájanie: 4.9 V - 25.2 V 

Vstup napájania: 5.5 - 10 W 

Spektrálne pásma: EO: Blue, green, red, red edge, near infrared (NIR) 
LWIR: thermal infrared 8-14um 

Rozlíšenie senzorov: 2064 x 1544 (3.2 MP pre EO) 
160 x 120 pre thermal infrared 

Rozhranie: 

Aircraft: Trigger input, top of frame out, 1 PPS out. 3.3V 
isolated IO 
2x USB 3.0 SuperSpeed ports for WiFi or Ethernet and 
USB 3.0 Storage. 

Ohnisková vzdialenos ť: 8-10 mm (multispectral) 
1-2 mm (thermal) 

Zorné pole: 48° x 37° (multispectral) 
57° x 44° (thermal) 

Úložisko: kompatibilita s USB 3.0 
 
2. Náhradné akumulátory 
- Náhradné LiPo akumulátory pre existujúci a už zakúpený UAV systém (Altura Zenith ZX 8) s 
kapacitou 20 000 mAh -3 ks 
- Náhradný LiPo akumulátor pre diaľkový ovládač – 1 ks 

   

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  13 700 bez DPH   

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 
3, 814 99 Bratislava 

9. Lehoty na dodanie alebo dokon čenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: lehota na 
dodanie tovaru je 31.8. 2019 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky :  bez úhrady, sú súčasťou 
výzvy 

11. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny opereračný program  

12. Lehota na predloženie ponuky:  1.7.2019 o 13.00 hod.  

13. Spôsob predloženia ponuky: Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo 
prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 1. v lehote na predkladanie 

                                                        
 
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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ponúk, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Obal musí byť 
označený menom a adresou verejného obstarávateľa, menom a adresou uchádzača, nápisom 
NEOTVÁRAŤ a „názvom zákazky“. Uchádzač môže poslať cenovú ponuku aj elektronicky na 
mail uvedenom v bode 1. v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín doručenia 
ponuky verejnému obstarávateľovi. Súčasťou ponuky musí byť podpísaný a opečiatkovaný 
uchádzačom „Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk“ s uvedením ceny 
za ponúkané tovary a identifikáciou rozsahu a obsahu ponúkaných dodávok tovaru. Uchádzač 
použije priložený formulár „Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk „                 
(príloha č.2), ktorý je možný doplniť a rozšíriť iba o také údaje a informácie k ponuke, ktoré 
žiadnym spôsobom nebudú obmedzovať alebo zužovať predmet obstarávania a podmienky 
stanovené verejným obstarávateľom alebo inak znevýhodňovať verejného obstarávateľa. 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich  uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo 
celkom v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude 
vyhodnotená ako víťazná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa 
nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky vyžadované 
náležitosti.  

15. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné do klady a údaje :  

a. Identifika čné údaje uchádza ča: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ 
pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka) s uvedením predmetu zákazky na ktorú 
sa ponuka predkladá  

b. Návrh uchádza ča na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – príloha č. 2 

c. Fotokópia dokladu o oprávnení dodáva ť tovar, poskytova ť službu resp. 
uskuto čňovať stavebné práce.  U právnických osôb napr. výpis z obchodného 
registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia)  

d. Čestné vyhlásenie o zákaze ú časti vo verejnom obstarávaní –  príloha č. 1 

 

15.Otváranie ponúk: 1.7. 2019 o 14.00 hod.  

16. Lehota viazanosti ponúk :  30.9.2019  

17. Osoby ur čené pre styk so záujemcami a uchádza čmi:  Ing. Zuzana Kubicová, tel.: 
02/32293617 

18. Ďalšie informácie verejného obstarávate ľa: pred podpisom objednávky musia byť doložené 
nasledovné doklady: 

- Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce.   
U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo 
živnostenského registra (stačí fotokópia); 

- Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 
 

 
 
S úctou,  
 
 
        Doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD. 
          riaditeľka 
 
 
 
Dátum: 14.6. 2019 
 
 
Prílohy:  
Príloha č.1 –  Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 
Príloha č. 2 –  Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 
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Príloha č. 1 

 

 

Čestné vyhlásenie 

o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 

 

 

 

 

 
Názov, sídlo uchádzača,  týmto čestne prehlasujem, že plním podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) 
zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a deklarujem ju týmto čestným vyhlásením podľa § 
32 ods. 2 písm. f). 
 

 
 

Vyhlasujem, 
 

 
 
že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím. 
 
 
 
 
 
Miesto                  dňa 
 
 
 
 
 
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 
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Príloha č. 2 
 

Návrh uchádza ča na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 
   
 
Názov zákazky:  „ Príslušenstvo k UAV systému” 
 
Verejný obstarávateľ: Ústav krajinnej ekológie SAV 
 
Uchádzač: ...................................................................................................................... 
 
Adresa:....................................................................................................................................  
 
IČO: ................................................... 
 
Po preskúmaní Výzvy verejného obstarávateľa na predkladanie ponúk, my, dolu podpísaní, ponúkame 
dodanie tovaru v súlade s podmienkami vo Výzve verejného obstarávateľa na predkladanie ponúk, za 
uvedenú cenu :  

 
 

P.č. Názov položky  MJ Množstvo  Jednotková cena Celková cena 

        bez DPH s DPH alebo 
celkom* bez DPH s DPH alebo 

celkom* 

1 
Multispektrálna 

kamera pre 
UAV 

ks 1 

        

2 

Náhradné 
akumulátory pre 

UAV (Altura 
Zenith) 

ks 3 

        

3 

Náhradný 
akumulátor pre 

diaľkový 
ovládač 

ks 1 

        

  

CENA 
CELKOM za 
celý predmet 

zákazky x x         
 

 

Zaväzujeme sa, že ak bude naša ponuka prijatá, dodá me tovar, ktorý je predmetom našej ponuky 
v súlade s platnými právnymi predpismi SR a podmien kami objednávky, ktorú za týmto ú čelom 
uzavrieme s verejným obstarávate ľom.  

Súhlasíme, že sme našou ponukou viazaní do 30.9.201 9. 

Oznamujeme, že sme – nie sme platitelia DPH.   (nehodiace škrtnúť) 
 

 
V.....................................................dňa .................................  
  
Meno ...............................................funkcia ...........................................  
 
 
 
Podpis a pečiatka 
 
*) cena celkom platí pre neplatiteľa DPH 
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