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           V Bratislave 21.02.2017 

           HOMJ/2938/2017 

 

 

 

 

 

Vec 

Zadanie zákazky ,,Vypracovanie odborných fytopatologických a dendrologických posudkov 

drevín,, zákazka 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. 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov predkladá zákazku s nízkou hodnotou Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výzvu na predloženie cenovej ponuky. 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 

Sídlo:                           Junácka 1, 832 91 Bratislava 

IČO:                             00 603 317 

DIČ:                             2020887385 

Zastúpený:                   Mgr. Rudolf Kusý – starosta 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:                   1800347007/5600 

Kontaktná osoba:          Ing. arch Marta Závodná 02/49 253 607 

 

 

 

2. Typ zmluvy:             Zákazka na poskytnutie služby, ZoD 
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3. Opis  predmetu zákazky:         

         Predmetom zákazky je vypracovanie odborných fytopatologických a dendrologických posudkov  

         drevín v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, na základe jednotlivých objednávok. 

          

         Každý posudok musí pozostávať z: 

A. Dendrologická časť posudku  

- inventarizácie drevín na vybranom území, ktorá bude obsahovať najmä údaje  o určení rodu, 

        druhu, príp. varianty drevín, sadovníckej hodnote, výške - stromu a obvode kmeňa stromu 

        vo výške 130 cm nad zemou, pri kre údaje o výške, rozlohe v m2. 

B.   Fytopatologická časť posudku 

               - diagnostika súčasného zdravotného a kondičného stavu drevín zdokumentovaná fotografiami,  

                 určenie biomechanickej stability, stupňa poškodenia, predpokladanej životnosti a stavu  

                 bezpečnosti – vrátane návrhu opatrení na ozdravenie drevín, zaistenie prevádzkovej  

                 bezpečnosti, stability, resp. v odôvodnených prípadoch, odporučenie na výrub. 

C. Zakreslenia vyhodnocovaných drevín do situačnej mapy 

D. V prípade požiadavky objednávateľa – bude súčasťou posudku aj digitálne zameranie 

drevín vo formáte PDF, DWG na nosičoch CD 

 

         Osobitné požiadavky: 

         Dodávateľ predloží rozpis požadovaných služieb v zložení: 

• Cena vypracovania posudku za 1 kus posudzovanej dreviny (bez ohľadu na obvod kmeňa), 

               vrátane obhliadky a dopravy (cestovných nákladov), ako aj zakreslenia do situačnej mapy bez  

               DPH, ak je uchádzač platcom DPH s DPH. 

• V prípade požiadavky objednávateľa v zmysle jednotlivých objednávok – cena za digitálne 

zameranie 1 ks dreviny bez DPH, s DPH ( väčšinou sa bude jednať o objednávky zahŕňajúce aj 

digitálne zameranie drevín vo formáte PDF, DWG na nosičoch CD). 

• Cena spolu bez DPH s DPH. 

• V prípade že uchádzač nie je platcom DPH, jeho cena sa bude brať ako cena vrátane DPH ( 

zákon č.18/1996 Z.z. o cenách ). 

• Cena za službu musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších prepisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách, ako 

cena konečná, ktorá v sebe zahŕňa všetky náklady, vrátane dopravy (cestovných nákladov). 

• Dodávateľ zodpovedá za celú činnosť pri plnení záväzkov podľa predmetu zákazky a nesie 

všetku zodpovednosť za všetky prípadné škody, plynúce z neodborne spracovaného posudku. 

• Za všetky škody, ktoré dodávateľ priamo spôsobil objednávateľovi nedostatočným plnením 

svojich povinností vyplývajúcich z predmetu zákazky, zodpovedá dodávateľ. 

 

► S víťazným uchádzačom bude podpísaná ZoD ◄ 
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4.     Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 6 666,66 €    

     

 

 5.     Miesto a lehota na predkladanie ponúk  

5.1 Ponuku predkladajte mailom: vo.homolova@banm.sk              

5.2 Ako predmet správy treba uviesť ,,Posudky drevín,, 

            Kontaktná osoba: Mgr. Dagmar Timková  / 02/49 253 381 / 

5.3 Lehota na predloženie ponuky: 28.02.2017 do 10:00 hod. 

5.4 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2018 

                                       

6. Obchodné podmienky: 

V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného práva 

(dlžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia 

služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa poskytnutia 

riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. 

 

7. Miesto a lehota  plnenia: 

Miesto plnenia  zákazky: MČ Bratislava Nové Mesto 

Lehota plnenia: v zmysle ZoD, podľa jednotlivých objednávok 

                               do 31.12.2018 resp. do vyčerpania sumy t.j. 8 000,00 € vrátane DPH, podľa, toho    

                               ktorá  skutočnosť nastane skôr   

                                        

8. Cena a spôsob určenia ceny: 

cena  za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady  spojené s predmetom zákazky   vrátane 

dopravy ako celku. 

         ak uchádzač je platcom DPH, cenu stanoví v štruktúre:    

• celková cena bez DPH 

• sadzba a výška  DPH 

• celková cena s DPH 

ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je   platcom 

DPH. 

 

9. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 

• opis predmetu zákazky 

• fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky 

• Požaduje sa preukázať odbornú spôsobilosť a to: 
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- predložením kópie osvedčenia o súdnom znalectve Ministerstva spravodlivosti SR 

v odbore: Poľnohospodárstvo – odvetvie: Záhradníctvo alebo 

- predložením fotokópie diplomu o ukončenej VŠ II. stupňa so zameraním 

záhradníctvo, krajinná architektúra, krajinné inžinierstvo s požadovanou praxou 

v odbore dendrológia a fytopatológia min 3 roky (referencie: súpis spracovaných 

posudkov za tieto roky + kontakty na objednávateľov, č. telefónu) alebo 

- predložením fotokópie certifikátov arboristov platných v EU (originál dokladá len 

úspešný uchádzač): ETW-Europen Tree Worker, ISA Certified Arborist v SR 

zastúpená ISA Slovensko, CCA – Český certifikovaný arborista alebo ich 

ekvivalentom s praxou v odbore vydávania dendrologických a fytopatologických 

posudkov min 5 rokov (referencie: súpis spracovaných posudkov za tieto roky + 

kontakty na objednávateľov, č. telefónu) 

         

 

10. Hodnotenie ponúk:  

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane uchádzač, 

ktorého cena  je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky. 

Návrh kritérií na vyhodnotenie ponuky: v prípade splnenia stanovenej odbornosti,  

         rozhoduje najnižšia cena spolu. 

 

11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na dodanie 

tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase 

uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.  

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Jaroslav Matovič, v. r. 

Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania 

  


