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Alcedo, spoločnosť pre prírodu a krajinu 

023 51Raková 1351 

 

Dňa 11.3.2020 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky  
zákazka postupom podľa § 117 zákazka s nízkou hodnotou v súlade so  zákonom 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

 

Názov zákazky:  realizácia protieróznych opatrení 

Zákazka bude obstaraná v rámci realizácie aktivít financovaných Európskou úniou z Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce „Interreg V-A Slovenská 

republika – Česká republika  2014-2020“. 

 

Názov projektu: „Spoločne proti erózii a vysychaniu mokradí“ 

ITMS projektu: 304021S251 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Alcedo, spoločnosť pre prírodu a krajinu 

 023 51 Raková 1351 

Štatutárny zástupca: Ing. Ján Korňan 

IČO: 37907468 

Kontaktná osoba: Ing. Ján Korňan 

 tel.: 0911/50312 

 

2. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah 
 

Realizovať sa budú v súlade so schváleným vyššie uvedeným projektom: 

Názov položky 
Jednotk

a 

Počet 

jednotiek 
Popis 

Odstránenie stromovej a 

kríkovej vegetácie 
m2 1250 

Vyčistenie lokality od stromov, zbytkov po ťažbe 

na ploche 25 protieróznych nádrží o rozmeroch 

približne 10x5 m. 

Realizácia technických 

protieróznych opatrení 

(protierózne nádrže) 

m3 900 

Vybudovanie 25 protieróznych nádrží pomocou 

ľahkej techniky a ručnej práce za použitia 

výlučne prírodných  materiálov v horskom 

teréne, maximálna hĺbka 150 cm, rozmery 10x5 

m. Spolu objem  36 m3. 

Realizácia technických 

protieróznych opatrení 

(protierózných priekop) 

m3 500 

Realizácia 25 protieróznych priekop s funkciou 

zadržiavania a odvodu povrchovej vody a môžu 

byť napojené na protierózne nádrže. Na každú 

protieróznu nádrž predpokladáme realizáciu 100 

m protieróznych priekop. Rozmery: šírka 40 cm, 

hĺbka 50cm, kubatúra jednej 100 m priekopy je 

20m3. Celkom 500 m3 
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Realizácia technických 

protieróznych opatrení 

(protierózne odrážky), 

celkom 300 m podľa 

nákresu v technickej 

správe 

m 300 

Realizácia protieróznych odrážok, ktoré 

zabezpečujú odvod povrchovej vody z eróznych 

rýh do protieróznych priekop. Na každých 100 m 

predpokladáme realizáciu 3 odrážok o dĺžke 4 m. 

Rozmery: šírka 30cm, hĺbka 40 cm, dĺžka 4 m. 

Vybudovanie protieróznej odrážky pozostáva z 

výkopu za požitia ľahkej techniky montáže 

drevenej guľatiny do priemeru 20 cm za účelom 

jej spevnenia. Nákres technická správa. 

 

 Všetky práce sa budú vykonávať v náročnom podmáčanom teréne alebo v horskom teréne so 

sklonitosťami až do 35-40 %. 

 Jednotlivé prvky protieróznych opatrení sa budú realizovať so zohľadnením na miestne terénne 

a prírodné podmienky. Umiestnenie protieróznych nádrží sa prispôsobí terénu, tak aby maximálne 

boli zakompované do prírodného prostredia. 

 Konkrétne miesta realizácie všetkých objektov obstarávateľ vyznačí v teréne. 

 

3. Celková predpokladaná hodnota zákazky je: 41 455,80  Eur bez DPH  
 

4. Cena 

 Cena diela musí byť stanovená na predmet zákazky vo formáte:  

 ako cena celkom bez DPH,  

 výška a sadzba DPH a  

 cena celkom vrátane DPH.  

 Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  

 Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania.  

 Cenovú ponuku je potrebné uviesť v členení:  

 

P.č. Druh položky 

Jedno

tka 

Počet 

jednoti

ek 

Jednotkov

á cena 

Cena bez 

DPH (EUR) 

DPH, 

20%(EU

R) 

Cena 

s DPH 

(EUR) 

1. 
Odstránenie stromovej a 

kríkovej vegetácie 
m2 1250 

 

 

  

2. 

Realizácia technických 

protieróznych opatrení 

(protierózne nádrže) 

m3 900 

 

 

  

3. 

Realizácia technických 

protieróznych opatrení 

(protierózných priekop) 

m3 500 

 

 

  

4. 

Realizácia technických 

protieróznych opatrení 

(protierózne odrážky), 

celkom 300 m podľa nákresu 

v technickej správe 

m 300 

 

 

  

 SPOLU    
 

  

5. Termín dodania predmetu zákazky 

Do 31.10.2020. 

 

6. Miesto realizácie protieróznych opatrení:  

 Rôzne miesta v k. ú Čadca na parcelách C-KN: 13455/1 a v k.ú.  Raková na parcelách C-

KN: 12957/1, 12962, 12963/1, 15269/5  v správe Odštepného závodu Čadca, Štátne lesy SR 

š.p. 



 Jednotlivé objekty protieróznych opatrení budú vyznačené v teréne. 

 Na požiadanie kontaktnej osoby je možné vykonať terénnu obhliadku miesta realizácie prác. 

 Miesta realizácie protieróznych opatrení sú uvedené aj mapovej prílohe tejto výzvy. 

 Miesta realizácie podľa členenia v porastových mapách programu starostlivosti o les: 

A. „Vartovka“ a Rakovská Hájnica“ sa nachádza v k. ú. Raková a aktivity sa budú realizovať 

v porastoch LHC Čadca a to: 924a, 928, 929, 930, 931, 936a, 936b, 936c, 937, 938a, 938b, 939, 

941a, 941b, 947, 950, 951. 

B. Oblasť Veľkého Polomu lokalita „Sviniarka“ v k. ú. Raková zahŕňa porasty: 773b, 774b, 774c, 

774e, 775a, 775b, 768. 

C. Miesto napojenia lesnej cesty Husárik na hlavnú cestu z Rakovej do Zákopčia, lokalita „Jama“ 

v k.ú. Raková v poraste 943. 

D. Nad osadou „U Krkošky“ v k. ú. Čadca pri poraste 909a na ploche označenej CH436.  

 

7. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: 
Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť. 

 

8. Variantné riešenia: 
Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

 

9. Požadované doklady: 

Doklad o oprávnení podnikať – aktuálny výpis z obchodného registra, živnostenské oprávnenie, 

ktoré môžu byť vytlačené aj z internetovej stránky obchodného alebo živnostenského registra. 

 

10. Typ zmluvy 

Zákazky sa budú realizovať formou zmluvy o dielo. 

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky 

 Dodávateľovi sa neposkytne preddavok. 

 Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote 

splatnosti faktúr 90 dní odo dňa doručenia. 

 Obstarávateľ nie je platcom DPH %. 

 

12. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
 Najnižšia výsledná cena v EUR s DPH. 

 

13. Lehota na predkladanie ponúk 

 Lehota na predkladanie ponúk: do 16. 3. 2020  do 18,00 hod. 

 Cenové ponuky je možné doručiť elektronickou poštou na adresu: alcedo.ky@gmail.com 

alebo v listinnej podobe poštou, resp. osobne v  čase od 7,00 h. do 18,00 h. na v hlavičke 

uvedenú adresu obstarávateľa. 

 Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

14.  Doplňujúce informácie: 

1) Miestna obhliadka je možná po dohode s Jánom Korňanom, (tel.č.: 0911/503012)  

2) Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi 

v lehote do 7 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému 

uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijal. 

3) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok:  splnil všetky podmienky účasti 

a ponúkol najnižšiu cenu za predmet zákazky.  

4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie 

zrušiť v prípade ak: 

 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto 

výzve; 
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 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 

 ponuka uchádzačov bude vyššia ako stanovený limit obstarávania pre zákazku s nízkou 

hodnotou; 

 nebude predložená ani jedna ponuka. 

5) Uchádzači  nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.  

6) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  

7) Predmet zákazky sa bude financovať formou  bezhotovostného platobného styku v navrhovanej 

lehote splatnosti faktúr 90 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. V zmluve zmluvné strany 

vyhlásia, že 90 dňová lehota splatnosti faktúr vystavených zhotoviteľom objednávateľovi 

v žiadnom prípade nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo 

zmluvy pre zhotoviteľa a takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia v zmysle tejto 

zmluvy.  

 

 

 

 

 

 Ing. Ján Korňan  

 Predseda 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prílohy: 

Porastová mapa lokalita „Vartovka a Rakovská Hájnica“ v k. ú. Raková, porasty: 924a, 928, 929, 

930, 931, 936a, 936b, 936c, 937, 938a, 938b, 939, 941a, 941b, 947, 950, 951. 

 

 

 

Porastová mapa lokalita „Sviniarka“ v k. ú. Raková, porasty: 773b, 774b, 774c, 774e, 775a, 775b, 

768. 

 

 

 

 

Porastová mapa lokalita „Jama“ v k. ú. Čadca, porast 943. 



 

 

 

 

Porastová mapa lokalita „U Krkošky“, porast 909a, plocha CH436. 

 

 

 

 


