V Ý Z V A na predkladanie ponúk
podľa § 117 Zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
o Názov a sídlo obstarávateľa: WWF Slovensko, Medená 101/05, 811 02 Bratislava
o IČO : 52204430
o IČ DPH: nie sme platca DPH
o Štatutárny zástupca: Miroslava Plassmann
o Kontaktná osoba: Milan Janák, e-mail: mjanak@wwfsk.org , telefón: +421 904 557 570
o Číslo účtu: IBAN SK93 1100 0000 0029 4007 0673
o Adresa hlavnej stránky : https://slovakia.panda.org/
2. Názov zákazky: Štúdia: Prehodnotenie existujúcich modelov hospodárenia pre lesy strednej a východnej

Európy z pohľadu zmeny klímy a odporúčania pre klimaticky vhodné lesnícke opatrenia pre projekt
CLIMAFORCEELIFE LIFE19/CCA/SK/001276
3. Opis predmetu zákazky
o

Predmetom zákazky je Štúdia: Prehodnotenie existujúcich modelov hospodárenia pre lesy strednej a

východnej Európy z pohľadu zmeny klímy a odporúčania pre klimaticky vhodné lesnícke opatrenia
pre projekt CLIMAFORCEELIFE LIFE19/CCA/SK/001276. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je
o
o

uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy – Opis predmetu zákazky a technická špecifikácia.
Verejné obstarávanie nie je rozdelené na časti, uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky.
Miesto dodania predmetu zákazky: Medená 101/05, 811 02 Bratislava

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 48 990 EUR bez DPH. Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe
prieskumu trhu a v súlade s ustanoveniami § 6 ZoVO.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria bude vyšší ako
predpokladaná hodnota zákazky.
5. Druh zákazky: tovar, CPV kód: Služba, CPV kód: 73110000-6 Výskum, 77231500-3 Služby týkajúce sa
monitorovania a hodnotenia lesov

6. Výsledok verejného obstarávania: zmluva o dielo
7. Požadovaná lehota, resp. trvanie objednávky a miesto uskutočnenia
Požadovaná lehota dodania/poskytnutia predmetu zákazky: do 15.6.2022
8. Celkový rozsah predmetu zákazky:
2x tlačené vyhotovenie štúdie v anglickom jazyku (farebná tlač) a 1 x elektronická verzia zaslaná elektronickou
poštou (e-mail) , v prípade technických obmedzení na USB. Priebežné výstupy, ak budú prílohou štúdie, môžu byť
aj v slovenskom jazyku,
9. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
●

Predmet zákazky bude financovaný z fondov EÚ z projektu CLIMAFORCEELIFE č. LIFE19CCA/SK/001276
podporeného programom LIFE Európskej únie.

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena uvedená v EUR vrátane DPH.
Súčasťou ponukovej ceny za poskytnutie služby musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení
predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, túto skutočnosť uvedie v návrhu na plnenie kritérií.

11. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 31.8.2021
12. Miesto a spôsob predloženia ponúk
●
●

Ponuku je možné predložiť LEN v elektronickej podobe.
Ponuku je potrebné doručiť na adresu: procurement@wwfsk.org

13. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
●
●
●

Návrh na plnenie kritérií - cenová ponuka uchádzača, vyplnený, ocenený a podpísaný uchádzačom alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača (príloha č. 3 tejto výzvy);
Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu. Postačuje aj internetový výpis z obchodného
registra, alebo zo živnostenského registra alebo fotokópia dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky.
Jednu podobnú štúdiu, prácu alebo inú písomnosť preukazujúcu predchádzajúcu skúsenosť uchádzača s
vypracovaním obdobnej analýzy v oblasti lesného hospodárstva za použitia matematických modelov,
prípadne url linku na danú prácu.

14. Ďalšie informácie
Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp. uchádzačmi ohľadom
vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených vo výzve na predloženie cenovej ponuky alebo
iných dokumentov a prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou: Milan Janák, e-mail:
mjanak@wwfsk.org, +421 904 557 570.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u
objednávateľa.
15. Dátum zaslania výzvy na predloženie cenovej ponuky: 10.8.2021
16. Prílohy k Výzve na predloženie cenovej ponuky:
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky a technická špecifikácia
Príloha č. 2 – Návrh zmluvy o dielo
Príloha č. 3– Návrh na plnenie kritérií-cenová ponuka uchádzača

