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Výzva na predloženie ponuky 
v rámci výberu poskytovateľa služby 

 

 na predmet zákazky: 
 

„Výruby, orezy a náhradná výsadba stromov 2/2020“ 
 

v súlade so  zákonom č. 343/2015  Z.z. o verejnom  obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a  so Smernicou  k zabezpečovaniu verejného obstarávania v podmienkach SKaŠZ MT. 

( § 117  ZVO - Zákazka s nízkou hodnotou – poskytnutie služby) 
 
 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky v súlade s nasledovnou výzvou: 
 
1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 
     Názov organizácie:      Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
     Sídlo organizácie:        Ulica Spartakovská 1B,  917 01 Trnava 
     Štatutárny zástupca:    Ing. Andrea Tomašovičová 
     IČO:                              00 598 135 
     Kontaktná osoba:         Mgr. Anna Kučerová - technický  úsek 

     Telefón:                       +421 33 3236 437         
     Fax:                             +421 33 5936 241 
     Elektronická pošta:       anna.kucerova@skasz.trnava.sk 
     Internetová adresa:      www.sprava.trnava.sk 
 
2.  Predmet zákazky: 
 Predmetom zákazky sú výruby, orezy a náhradná výsadba stromov v areáli objektov v správe 

verejného obstarávateľa:   ŠA Juraja Slottu 45, ŠA Modranka a ŠA Slávia, Rybníkova 16. 
  
 Súčasťou orezov a výrubov je tiež vodorovný presun konárov, kmeňov stromov a drevnej hmoty na 

skládku, vrátane poplatku za uloženie na skládku, vyčistenie priestoru po vykonaných prácach, likvidácia 
resp. zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v agrotechnickom termíne. 

  
     Predmetom orezov, výrubov a náhradnej výsadby sú nasledovné druhy drevín:    

1. ŠA J.Slottu 45, parc.č. 5671/10 
1.1 Orezy konárov: 

- pri ihrisku s umelou trávou,  
- pri tréningovom ihrisku,  
- za plotom  pri hlavnom hracom ihrisku, 
- za futbalovými bránami na hlavnom hracom ihrisku,  
- tuje (najmä výšková úprava a s časti presah do ihriska) pri hlavnom vstupe, 

1.2  Výruby – Ailanty na bývalom minigolfovom ihrisku. 
 

2. ŠA Modranka, parc.č. 1199/1       
2.1. Náhradná výsadba – Lipa striebristá (Tilia tomentosa „Szeleste“) – 1 ks,  obvod kmeňa 15-16 

cm meraným vo výške 130 cm, vrátane kotvenia drevenými kolmi. Umiestnenie určí správca 
areálu.  
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3. ŠA Slávia, Rybníkova 16, Trnava 
3.1. Náhradná výsadba – Hruška Callerianova (Pyrus calleriana) „Chanticleer“ – 1 ks,  obvod 

kmeňa 17-20 cm meraným vo výške 130 cm, vrátane kotvenia drevenými kolmi. Umiestnenie 
určí správca areálu.  

 
        Pred realizáciou služby je uchádzač povinný  vykonať fyzickú ohliadku miesta, po dohode so 

správcami areálov tak, aby vedel zistiť rozsah zákazky pre určenie výšky cenovej ponuky. 
  
 ŠA J. Slottu 45: p. Moravčík, mobil:0905 668 649 
 ŠA Modranka: p. Zelenák, mobil: 0917 929 945 
 ŠA Slávia: p. Švec, mobil:0905 343 305 

 
 

3.  Spoločný slovník obstarávania (CPV): 77211400-6, 77340000-5, 77211500-7, 77341000-2,  
                                                                       77300000- 3, 60000000-8         
                              
4.  Lehota dodania:  
      Orezy požadujeme realizovať vo období  do 31.10.2020. 
     Náhradnú výsadbu stromov  požadujeme realizovať vo období  do 30.11.2020. 
 

5. Miesto dodania predmetu zákazky:  

     ŠA J.Slottu 45,Trnava, parc.č. 5671/10 

     ŠA Modranka, Ivana Krasku 34, Trnava, parc.č. 1199/1 

     ŠA Slávia, Rybníkova 16, Trnava, parc.č. 3547/1 

 
6. Súťažné podklady v elektronickej forme tvorí : 

6.1 Výzva na predloženie ponuky 
6.2 Krycí list ponuky - Príloha č.1 
6.4 Orezy, výruby a náhradná výsadba  2/2020 – zadanie – Príloha č. 2  

 
 

7.  Obsah ponuky:  
7.1 Doplnený a štatutárnym zástupcom uchádzača potvrdený „Krycí list ponuky“  podľa  Prílohy č.1.  
7.2 Ocenená   Príloha č. 2 – „Orezy, výruby a náhradná výsadba 2/2020 – zadanie“ 
 
 

8.   Mena a ceny ponuky: 
8.1 Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle zák. NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 
Navrhovaná ceny bude uvedená v mene euro.   

        8.2  Cena uvedená v krycom liste ponuky vychádza z ocenenej Prílohy č. 2 – „Orezy, výruby  
                a náhradná  výsadba  2/2020 – zadanie“. 

Cenu za predmet zákazky tvorí sumár jednotkových cien prenásobený  požadovaným  množstvom.  
Do navrhovanej ceny za predmet zákazky uchádzač zahrnie všetky náklady súvisiace s realizáciou 
predmetu  zákazky,  teda  aj  tie, ktoré  nie sú  vyslovene  popísané,  ale ktorých  logicky vyplýva  z  
kontextu  položky a  charakteru prác  vrátane nákladov na dopravu.   

8.3  Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v zložení: 

- navrhovaná cena bez DPH 

- sadzba DPH a výška DPH 
-     navrhovaná cena s DPH. 
8.5 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhnutú cenu a súčasne na túto  skutočnosť 

v krycom liste ponuky upozorní. 
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9.    Spôsob predkladania ponúk: 
       9.1 -  Cenovú   ponuku  doručí uchádzač  v lehote  na  predkladanie  ponúk  elektronicky  na  e-mailovú     
                 adresu  kontaktnej  osoby uvedenej v bode 1. tejto výzvy -  anna.kucerova@skasz.trnava.sk. 
       9.2 -  Lehota na predkladanie ponúk: do 19.10.2020 do 10.00 hod. 
 
 
10. Kritérium  na vyhodnotenie ponúk: 
      Najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH. 

  
11. Komunikácia a dorozumievanie: 
      Komunikácia a  dorozumievanie  medzi  verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami sa     

bude uskutočňovať písomnou formou zasielanou elektronickými prostriedkami – e-mailová adresa  
uvedená v bode 1 tejto výzvy.  

 
12. Podmienky účasti: 

12.1 Verejný obstarávateľ  môže uzatvoriť zmluvu iba s uchádzačom, ktorý podľa § 117 ods. 5 zákona č. 
343/2015   Z. z.  o   verejnom   obstarávaní  a  o zmene  a  doplnení   niektorých   zákonov,   spĺňa  
nasledujúce podmienky:    

  12.1.1 Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá je 
predmetom obstarávania.  

  Splnenie podmienky podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overuje  
verejný obstarávateľ preskúmaním elektronicky dostupných zoznamov.  

12.1.2 Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  
Splnenie podmienky podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukáže 
úspešný uchádzač po obdržaní oznámenia o vyhodnotení ponúk predložením čestného 
vyhlásenia.  

12.2 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ak u neho  existuje dôvod na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - konflikt záujmov podľa § 23, ktorý 
nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.  

 Úspešný uchádzač po obdržaní oznámenia o vyhodnotení ponúk predloží verejnému 
obstarávateľovi čestné vyhlásenie, že v predmetnom obstarávaní nie je v konflikte záujmov.  

 12.3 Ak   úspešný  uchádzač  nesplní  podmienky  účasti alebo nepredloží doklad podľa bodu 12.1 a 12.2  
              výzvy,  bude   z  verejného   obstarávania   vylúčený. Verejný  obstarávateľ  po   splnení   podmienok  

      uvedených  v  bodoch  12.1  a  12.2  uzavrie  zmluvu  s  uchádzačom,  ktorý  sa  umiestnil  ako         
ďalší v poradí. 

 
 
13. Ostatné podmienky: 

13.1  Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého cena za celý predmet zákazky bude najnižšia. 
13.2  Každému uchádzačovi, ktorý predložil ponuku, bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia       

ponúk.  
13.3   Predložením ponuky sa  uchádzač  zaväzuje realizovať predmet zákazky  v rozsahu  špecifikova-                

nom v zadaní (Príloha č. 2), ktoré tvorí súčasť tejto výzvy. 
13.4  Úspešný uchádzač pred uzavretím zmluvy doloží verejnému obstarávateľovi čestné vyhlásenia 

podľa bodu 12.1.2 a 12.2 -  Podmienky účasti tejto výzvy. 
13.5  Verejný obstarávateľ doručí objednávku úspešnému uchádzačovi elektronickou poštou do 3  

pracovných dní od vyhodnotenia ponúk.  
13.6  Platba za poskytnutú službu  bude realizovaná na základe faktúry vystavenej dodávateľom po   

zrealizovaní služby.    
13.7   Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
13.8   V prípade, že úspešný uchádzač stratí schopnosť zabezpečiť realizáciu predmetu zákazky, verejný 

obstarávateľ príjme ponuku uchádzača, ktorý sa vo výberovom konaní umiestnil ako ďalší v poradí. 
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13.9  Nakoľko je výberové konanie realizované formou  zadávania  zákazky podľa  § 117 zákona č.  

343/2015 o verejnom obstarávaní v  znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo redukovať rozsah zákazky alebo neprijať žiadnu ponuku.  

    13.10  Verejný obstarávateľ   si   vyhradzuje  právo  neprijať  ponuku  v prípade  ak  bola  predložená  iba  
jedna  ponuka  alebo v  prípade, ak  cena  úspešnej  ponuky  prekročí  výšku  finančných  
prostriedkov vyčlenených v rozpočte verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 

13.11 Proti výsledku verejného obstarávania pri zadaní zákazky podľa §117 zákona o verejnom 
obstarávaní č. 343/2015 Z. z. nie je možné podať námietku.  

               

 

 

 

 

 

 

                                                             
 
 
 

 

 
                                                              

 

Prílohy :  

-  Krycí list ponuky - Príloha č.1 
-  Orezy, výruby a náhradná výsadba stromov 2/2020 – zadanie – Príloha č. 2  
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Ing. Andrea Tomašovičová 
riaditeľka SKaŠZ  

mesta Trnava 


