
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)  

 

1. 

Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

IČO: 00 603 201 

Kontaktné miesto: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka,  

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Čajda 

Telefón: 02/68288930, E-mail: tomas.cajda@petrzalka.sk 

2. 

Názov predmetu zákazky: „Výsadba drevín do verejnej zelene“ 
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): < 50 000 €  

Typ zmluvy: Rámcová dohoda.   

Spoločný slovník obstarávania CPV: 77211600-8 Výsadba stromov. 

NUTS kód: SK01 

3. 

Opis predmetu zákazky:  

Krátky opis: 

Predmetom zákazky je výsadba drevín do verejnej zelene v MČ Bratislava-Petržalka podľa 

špecifikácie v prílohách č, 1. a č. 2. tejto výzvy. 

4. Miesto dodania: Bratislava-Petržalka  

5. Rozdelenie predmetu zákazky: Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky 

6. Obhliadka: nie je nutná. 

7. 
Lehota dodania zákazky, trvanie zmluvy: od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody 

do 24 mesiacov alebo do vyčerpania finančných prostriedkov. 

8. 

Podmienky financovania predmetu zákazky: Zákazka bude financovaná z vlastných 

prostriedkov verejného obstarávateľa. Splatnosť faktúry je 30 dní. Verejný obstarávateľ 

neposkytuje žiadne preddavky ani zálohoví platby.  

9. 

Uplynutie lehoty na predloženie ponúk: 09.09.2019 (pondelok) 12:00 hod.  

Miesto predloženia ponúk: podateľňa verejného obstarávateľa, Mestská časť  

Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. 

Otváranie ponúk: 09.09.2019 o 13:00 hod. v kancelárii č. 902 na 9. poschodí. 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Ponuky musia byť doručené v listinnej 

podobe na vyššie uvedenú adresu v zalepenej obálke označenej „Súťaž – neotvárať“ 

a heslom súťaže „Výsadba drevín do verejnej zelene“ na adresu Mestská časť Bratislava-

Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. 

10. Lehota viazanosti ponúk: 31.10.2019 

11. 

Podmienky účasti: 

- Doklad o oprávnení podnikať (živnostenské oprávnenie alebo výpis z obchodného 

registra alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet 

podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky). 

Verejný obstarávateľ si predmetný doklad overí v príslušnom registri. 

- Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich 

zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie sadovníckych úprav, ktorí 

sú zodpovední za kontrolu kvality a plnenie zmluvy bez ohľadu na to, v akom 

zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi, resp. tých, na ktorých sa môže uchádzač 

obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác, 

- Vyžaduje sa aspoň jeden odborný pracovník so záhradníckym vzdelaním(OU, SOU, 

VŠ), ktorý predloží doklad o absolvovaní štúdia. Doklad musí byť predložený ako 



overená fotokópia osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne 

spôsobilej osoby a zároveň táto osoba predloží vyhlásenie, že bude k dispozícii 

v čase plnenia zmluvy, 

- Referencie/zoznam zrealizovaných prác za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia 

tohto verejného obstarávania súhrnne za min. 20 000 EUR bez DPH, 

- Písomná deklarácia vlastníctva motorovej kosačky a automobilu na prevoz 

materiálov, ako aj možnosť zabezpečenia mechanizmov na terénne práce a možnosť 

zabezpečenia zalievania zelene polievacím autom(pokiaľ budú činnosti 

zabezpečované subdodávkou, uvedie to uchádzač v tomto vyhlásení). 

 

Uchádzač vo svojej ponuke predloží ocenenú a vyplnenú Prílohu č. 1. - Petržalka 

stromy_jeseň 2019 a Príloha č. 2 - Petržalka práce a ost. materiál 2019. 

Uchádzač do svojej ponuky predloží aj podpísané čestné prehlásenie - Príloha č. 3. - 

CP_VO_Vysadba drevin.  

Uchádzač vo svojej ponuke predloží aj podpísaný Návrh rámcovej dohody, ktorá je taktiež 

súčasťou tejto Výzvy. 

12. 
Kritériá na hodnotenie ponúk:  

Najnižšia cena. 

12. 

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:   

Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je 

v pracovných dňoch v čase od 8
00

 hod. do 14
00

 hod, piatok od 8
00

 hod. do 12
00

 hod, kedy je 

možné doručovať písomnosti osobne. 

Prijatá cena zákazky je konečná a nemenná. 

 

V Bratislave, 02.09.2019                                                                                


