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V Bratislave dňa 14. júla 2021 
Č. spisu: 4640/200/2021 
 
 

Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou 
(ďalej len „Výzva“) 

 
 
Štátny podnik Hydromeliorácie, š.p. ako verejný obstarávateľ si Vás v rámci zadávania 
zákazky 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“), 
dovoľuje vyzvať na predloženie ponuky. 
 
1 Informácie o verejnom obstarávateľovi 

 
1.1 Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Hydromeliorácie, štátny podnik 
Sídlo: Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 
IČO: 35 860 839 
IČ DPH: SK2021730073 
Kontaktná osoba: Magdaléna Pálková 
Mobil: +421 905 299 418 
Hlavná adresa (URL): www.hydromelioracie.sk 
Adresa na ktorej je dostupná táto Výzva: www.hydromelioracie.sk 
 

2 Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a 
záujemcami/uchádzačmi 
 

2.1 Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a hospodárskymi 
subjektmi, resp. záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku písomne – 
prostredníctvom e-mailu na adresu poverenej osoby verejného obstarávateľa:  

 
3 Predmet zákazky 
 
3.1 Názov predmetu zákazky: „Záverečná správa s výpočtom množstiev podzemných 

vôd“ 
3.2  Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, 

prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania 
(CPV): 
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71351900-2 Geologické, oceánografické a hydrologické služby 
71351913-6 Služby týkajúce sa geologického prieskumu 

 
4       Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je zabezpečiť výkon potrebných krokov, resp. komplexných 
hydrogeologických prác na zosúladenie  povolení na  odber podzemných vôd vydaných 
podľa § 21 ods. 1 v znení Zákona č. 364/2004 Z.z. Zákon o vodách a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
(vodný zákon),  účinnom do 14. marca 2018 s aktuálne platným znením pre správcu 
hydromelioračného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky, s výpočtom 
využiteľného množstva podzemnej vody v kategórii B, vrátane vypracovania projektu 
geologickej úlohy, spracovania záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemných 
vôd, zabezpečenia oponentských posudkov a obhajoby záverečnej správy  pred 
komisiou Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“). Zhotoviteľ dodá 
všetky merania, rozbory, protokoly, analýzy a všetky súvisiace úkony pre zabezpečenie 
vydania nového povolenia na využívanie vodných zdrojov, štyri krát v písomnej forme 
a jeden krát v elektronickej forme na prenosnom pamäťovom médiu. 
 
V súčasnosti sú vybrané platné povolenia na osobitné užívanie podzemných vôd 
uvedené v Tabuľke č. 1. 
 
Súčasťou požiadavky sú aj nasledovné práce: 
Technické terénne práce a činnosti: 
- obhliadka, fotodokumentácia, zameranie zdrojov; 
- monitoring hladiny vo vodnom zdroji pri odbere vody na závlahy počas závlahovej 

sezóny v zmysle platnej legislatívy pre štrkoviská, resp. hydrodynamická čerpacia 
skúška v zmysle platnej legislatívy pre studne (inštalácia a demontáž technológie); 

- akreditovaný odber vzoriek vody; 
- základný fyzikálno - chemický rozbor vody; 
- údaje SHMÚ nákup a ich spracovanie, doprava pracovníkov a zariadení. 

 
Geologické a administratívne práce: 
- vypracovanie projektu geologickej úlohy; 
- vypracovanie záverečnej správy s výpočtom využiteľného množstva podzemnej 

vody; 
- oponentský posudok; 
- sled, riadenie a koordinácia prác; 
- prerokovanie záverečnej správy na Komisií MŽP SR vrátane opráv a iných 

súvisiacich úkonov; 
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         Termín dodania predmetu zákazky: do 12/2021 

 
5       Požadované množstvo/rozsah: 

- 10 x záverečná  správa s výpočtom množstiev podzemných vôd (10 riešených prípadov    
  odberov podzemných vôd na zavlažovanie) 
- každý riešený prípad – 4x písomná forma a 1x elektronická forma správy  

 
6 Miesto dodania zákazky: 
         Administratívna budova štátneho podniku Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 

Bratislava 211.  
 
7 Rozdelenie predmetu zákazky na časti 
 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Záujemca musí predložiť ponuku na celý 

predmet zákazky. 
 
8 Typ zmluvného vzťahu a lehota na dodanie predmetu zákazky: 
 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na daný predmet zákazky.  
 
9 Lehota viazanosti ponúk: 
    31.12.2021  

10     Podmienky financovania predmetu zákazky: 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa formou 
bezhotovostného platobného styku. 
Zálohy ani preddavky nebudú verejným obstarávateľom poskytované. 
Poskytnutá služba bude hradená na základe predloženej faktúry po poskytnutí predmetu 
zákazky, pričom lehota splatnosti faktúry je 30 dní. 

 
11     Predpokladaná hodnota zákazky: 
         50 000,00 eur bez DPH   
 
12     Podmienky účasti: 
         - fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na hydrologický prieskum – hydrogeológ; 
         - uchádzač zapísaný v REGISTRI GEOLOGICKÝCH OPRÁVNENÍ – odbor    
 Hydrogeológia (podľa § 8 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach  
 (geologický zákon) v znení neskorších predpisov) ; 
         - doklad o oprávnení podnikať a uskutočňovať požadované služby; 
 
13     Obsah ponuky: 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
 
1) identifikačné údaje uchádzača, s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (meno, e-

mailová adresa, telefónne číslo) na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť 
v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky; 
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2) cenový návrh v zmysle tejto Výzvy; 
 
 
 

14    Miesto a lehota na predkladanie ponuky: 
Ponuku žiadame predložiť elektronicky na e-mailovú adresu: 
magdalena.palkova@hmsp.sk  v rámci lehoty na predkladanie ponúk, ktorá uplynie dňa 
23.07.2021 o 10:00 hod.. 

 
 

15     Vyhodnotenie ponúk: 
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledovného kritéria a na  
 
základe nasledovných pravidiel jeho uplatnenia: 
 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR bez DPH. 
 
Vyhodnotenie ponúk vykonajú určení zamestnanci štátneho podniku Hydromeliorácie, 
š.p.. 

 
16     Pravidlá na uplatnenie kritéria: 

Za úspešnú bude označená ponuka s najnižšou predloženou celkovou cenou v EUR bez 
DPH. 

 
Na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, 
ktorému verejný obstarávateľ oznámi písomne a to elektronicky e-mailom, že uspel 
a s ktorým môže verený obstarávateľ uzatvoriť zmluvu. 
 
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu písomne a to 
elektronicky  
e-mailom o výsledku vyhodnotenia ponúk s informáciou, že neuspeli a s uvedením 
dôvodu. 
 
Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, 
ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť tento proces bez zadania zákazky resp. 
uzatvorenia zmluvy. 

 
 
 

                                                            Ing. Juraj Jurica  
                                                                    riaditeľ 

                                                              Hydromeliorácie, štátny podnik 
 
 
   Prílohy: Zoznam závlahových stavieb s odberom podzemných vôd na zavlažovanie  
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     Situácia odberu podzemných vôd pre závlahové stavby  


