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                V Bratislave 12.04.2021 

                4815/2021/IVO/HOMJ 

 

 

 

 

 

Vec 

Zadanie zákazky ,,Inventarizácia drevín v urbanistických obvodoch 59, 60, 61, 65, 66, 70,71, 

72, 73, 74 v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto,, zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117  

Zákona č. 345/2015 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. 

345/2018 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:          Mgr. Peter Kolllárik 02/49 253 473 

peter.kollarik@banm.sk  

 

 

 

      2.    Typ zmluvy:  Zákazka na poskytnutie služby, Zmluva o dielo 

mailto:peter.kollarik@banm.sk
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3.    Opis  predmetu zákazky:         

       Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentu „Inventarizácia drevín v urbanistických  

       obvodoch 59, 60, 61, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 74 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto“.  

       Účelom dokumentu je zmapovanie a zhodnotenie zdravotného stavu drevín vo verejnej zeleni vo         

       vybraných lokalitách. Cieľom je inventarizácia stromov a kríkový skupín (ďalej len „dreviny“)  

       v určených vymedzených urbanistických obvodoch, vo verejnej zeleni v mestskej časti Bratislava –  

       Nové Mesto.  

       Mestská časť má k dispozícií digitálnu technickú mapu hl. mesta Bratislavy a bodovú vrstvu drevín vo   

       formáte shp, ESRI GDB ( ďalej len „bodová vrstva“) z predchádzajúceho passportu v lokalite  

       Kuchajda, park Rešetková - Osadná a park Hálkova. 

 

       Predmetom zákazky je: 

1. Overenie existencie stromu v teréne podľa poskytnutej digitálnej technickej mapy a bodovej vrstvy 

– identifikácia na základe overenia jeho polohy (súradníc) a následne doplnenie požadovaných 

atribútov) 

2. V prípade overenia a zistenia neexistencie stromu (nový strom) podľa technickej mapy a bodovej 

vrstvy je potrebné zapísať jeho súradnice a doplniť požadované atribúty. 

3. Lokalizácia kríkových skupín v súradnicovom systéme a doplnenie požadovaných atribútov. 

 

       Požadované atribúty: 

 Určenie taxónu v slovenskom a latinskom názvosloví a určenie dendrologických parametrov – 

obvod kmeňa pri stromoch a výmeru a výšku pri kríkových skupinách. 

 Pri kríkových skupinách určiť percentuálne zastúpenie jednotlivých taxónov 

 Zhodnotenie zdravotného stavu dreviny 

 Zhodnotenie stability dreviny  

 Zhodnotenie vitality dreviny  

 Návrh technológie ošetrenia, naliehavosť a periódu vykonávania zásahov 

 Fotodokumentáciu každého stromu a kríkovej skupín, fotodokumentáciu treba doložiť len 

v rámci atribútov.  

 

       Dokument: dielo 2x v papierovej (textovej) podobe a 1x v elektronickej forme na   CD nosiči   

       v digitálnom formáte. Elektronická dokumentácia (na CD) bude vypracovaná v súlade s podmienkami  

       zhotoviteľa v prostredí GIS. 

 

       Definovanie výstupného formátu/vstupného GIS formátu: 

 Esri GDB alebo Shape file s kódovaním v UTF8 

 Súradnicový systém S-JTSK (EPSG:5514) 
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P.č. Požiadavka na ponuku 

1. 

Doklad o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky (napr. Výpis z obchodného  
registra, Živnostenský list, Potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu 
hospodárskych subjektov). 

2. 

Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený  
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu 

3. 

Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na  
plnenie zmluvy.  

Uchádzač preukáže, že ním navrhovaná osoba na plnenie zmluvy má vysokoškolské vzdelanie s 
prírodovedným, lesníckym alebo poľnohospodárskym zameraním a najmenej tri roky odbornej praxe 
v problematike ochrany prírody a krajiny.  

Uchádzač uvedené preukáže predložením dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a zoznamom 
praktických skúseností s uvedením predmetu plnenia, dĺžky poskytovaného plnenia, osoby odberateľa 
a kontaktnej osoby, u ktorej si je možné uvedené údaje overiť. Uchádzač musí mať k dispozícii aspoň 
dve osoby spĺňajúce uvedené kvalifikačné predpoklady.  

Uchádzač musí mať vo svojej zriaďovacej listine alebo štatúte uvedenú činnosť v oblasti 
environmentalistiky.  

Uchádzač uvedené preukáže predložením fotokópie zriaďovacej listiny alebo štatútu.  

Uchádzač musí byť registrovaný v Zozname odborne spôsobilých osôb pre vyhotovovanie 
dokumentácie ochrany prírody a krajiny podľa § 55 zákona č. 543/2002 

4. 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov alebo ekvivalent. Uvedené uchádzač 

preukáže fotokópiou dokumentu o predmetnej registrácii. 

5. 

Zoznam min. 3 poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky odo dňa vyhlásenia verejného 
obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom  
bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, ktorých predmetom bolo zameranie a 
inventarizácia drevín, z čoho aspoň jedna referencia musí mať minimálne 6 000 ks vegetačných prvkov 
(stromy, kry) 

6. 

Zoznam min.1 poskytnutej služby za predchádzajúce tri roky odo dňa vyhlásenia verejného 
obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom 
bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, ktorých predmetom bol výpočet 
ekologických benefitov drevín. 

7. 

Zoznam min.1 poskytnutej služby za predchádzajúce tri roky odo dňa vyhlásenia verejného 
obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom 
bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, ktorých predmetom bol výpočet 
ekologických benefitov drevín. 

 

       Podmienkou vyhodnotenia splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých požadovaných dokladov  

       na preukázanie splnenia podmienok účasti.  

       Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a  

       odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač  

       verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby,  

       ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.   

       Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej  

       technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú  

       spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého  

       trvania zmluvného vzťahu. 
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           Najnižšia cena za súčet jednotlivých cien za služby obsiahnuté v predmete zákazky s DPH:             

Služba Počet 

Jednotková cena 

bez DPH DPH 

Jednotková cena s 

DPH 

Komplexné zhodnotenie 

existujúcich stromov 

podľa požadovaných 

atribútov 1 ks       

Komplexné zhodnotenie 

neexistujúcich (nových) 

stromov a kríkových 

skupín podľa 

požadovaných atribútov 1 ks        

                                                     Spolu       

 
   

          Súčasťou výzvy sú prílohy: 

 Príloha č. 1 - Návrh zmluvy o dielo 

 Príloha č. 2 - Urbanistické obvody – legenda  

           

 

4.     Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 56 000,00 €    

 

 

5.     Miesto a lehota na predkladanie ponúk  

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

5.2 Ako predmet správy treba uviesť ,,Inventarizácia drevín v MČ BANM,, 

5.3 Lehota na predloženie ponuky: 20.04.2021 do 10:00 hod. 

5.4 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2021  

                            

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.  Podmienky účasti :  

7.1. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa 

§34 ods. 1 písm. g) ZVO, a to predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej 

kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.  

7.2. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a 

odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač 

mailto:jana.homolova@banm.sk
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verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, 

ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. 

Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej 

technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú 

spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas 

celého trvania zmluvného vzťahu. 

 

8. Miesto a lehota plnenia: 

Miesto plnenia zákazky: Miestny úrad Bratislava Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava                                   

Lehota plnenia: V zmysle návrhu Zmluvy o dielo  

                                                               

9. Cena a spôsob určenia ceny: 

Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu a jej prílohy a iné 

dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu 

a charakter ponuky alebo dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. 

Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že uchádzač 

bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu 

chýb a opomenutí jeho povinností. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na 

zákazke. 

 

         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. 

 

         Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými predpismi. Všetky ceny požaduje verejný 

obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, podľa matematických pravidiel.  

 

10.  Uchádzač v rámci svojej ponuky: 

 musí disponovať oprávnením na podnikanie v predmete zákazky 

 predloží názov, adresu sídla a IČO za účelom overenia tejto skutočnosti v príslušných 

registroch 

 predloží všetky požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti 
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 predloží podpísaný návrh Zmluvy o dielo 

 

11.  Uchádzač môže predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na   

          predkladanie ponúk. 

 

12.  Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek   

          finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný     

          obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky. 

 

13. Jazyk ponuky  

Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 

jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho 

úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty 

vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do 

štátneho jazyka. 

 

14. Hodnotenie ponúk:  

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH, 

zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Víťazom sa stane uchádzač, ktorého cena  je najnižšia zo 

všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky. Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na 

predkladanie ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u 

uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, z hľadiska uplatnenia kritérií na 

vyhodnotenie ponúk. V prípade, ak ponuka uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste nebude 

spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa, pristúpi k vyhodnoteniu ponuky uchádzača, ktorý sa 

umiestnil v poradí na nasledujúcom mieste. 

 

15. Prijatie ponuky a uzatvorenie zmluvy 

          Verejný obstarávateľ prijme ponuku uchádzača s najnižšou celkovou cenou v EUR s DPH za celý 

predmet zákazky. Ostatní uchádzači budú v predmete zákazky neúspešní. Po vyhodnotení dokladov a 

dokumentov zašle verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi výzvu na podpis zmluvy o dielo. 

Úspešný uchádzač bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na 

podpis zmluvy o dielo príde túto podpísať, vrátane príloh, na adresu verejného obstarávateľa 

uvedenú v bode 1 tejto výzvy.    

 

16. Podmienky zrušenia použitého postupu zadávania zákazky 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky. Verejný obstarávateľ si 

vyhradzuje právo   zrušiť postup zadávania zákazky, ak cena za celý predmet zákazky bude vyššia 

ako predpokladaná hodnota zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje aj právo neuzatvoriť 
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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.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Ing. Daša Effenbergerová, v. r. 

  Vedúca oddelenia investícií a verejného obstarávania 

 


