
Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7,  902 14 Pezinok 

Výzva na predloženie ponuky 
zákazka s nízkou hodnotou 

 
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

 a doplnení niektorých zákonov 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Verejný obstarávateľ:   MESTO PEZINOK 
Sídlo:                        Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
Štatutárny zástupca:  Ing. arch. Igor Hianik 
IČO:  00 30 50 22 
Kontaktné miesto:       Mestský úrad v Pezinku, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
Kontaktná osoba na verejné obstarávanie: 

Mgr. Vlasta Cholujová, tel.: 033/6901 117, e-mail: vlasta.cholujova@msupezinok.sk  
  

 
2. Názov zákazky na službu 

„Výrub 16 ks stromov - druh sofora japonská - v stromoradí pod cintorínom na Seneckej ulici v Pezinku“ 
 

3. Miesto predmetu zákazky 
Miestna komunikácia a priľahlá zeleň pod cintorínom Pezinok, Senecká ul., na pozemkoch registra „E“ v k. ú. 
Pezinok  parc. č. 1669, 1670 a 1671 (vlastník  Mesto  Pezinok) 
 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je výrub 16 ks vzrastlých stromov v sťažených podmienkach, v prípade potreby zo strany od 
cintorína - so zlaňovaním jednotlivých odrezaných konárov. Zabezpečenie likvidácie drevnej hmoty a odfrézovanie 
pňov vyrúbaných stromov.  
 
Výrub bude realizovaný na základe právoplatného rozhodnutia na povolenie výrubu  zn.:  OU-PK-OSZP/2017/25 
zo dňa 13.10.2017 a odborného posudku vypracovaného  spoločnosťou EKOJET, s.r.o.,  priemyselná a  krajinná  
ekológia, Bratislava (September 2016) - „Tomografické   posúdenie   zdravotného  stavu a stability 107 ks stromov, 
Pezinok“, konkrétne:   

1. (v posudku č.2016_ILS80_S1)  sofora  japonská  (Sophora japonica)  s obvodom  kmeňa 
                  vo výške 130 cm nad zemou  195 cm 

2. (v posudku č.2016_ILS81_S2)  sofora  japonská  (Sophora japonica)  s obvodom  kmeňa 
                  vo výške 130 cm nad zemou  157 cm 

3. (v posudku č.2016_ILS82_S3)  sofora  japonská  (Sophora japonica)  s obvodom  kmeňa 
                  vo výške 130 cm nad zemou  123 cm 

4. (v posudku č.2016_ILS83_S4)  sofora  japonská  (Sophora japonica)  s obvodom  kmeňa 
                  vo výške 130 cm nad zemou  139 cm 

5. (v posudku č.2016_ILS84_S5)  sofora  japonská  (Sophora japonica)  s obvodom  kmeňa 
                  vo výške 130 cm nad zemou  104 cm 

6. (v posudku č.2016_ILS85_S6)  sofora  japonská  (Sophora japonica)  s obvodom  kmeňa 
                  vo výške 130 cm nad zemou  123 cm 

7. (v posudku č.2016_ILS86_S7)  sofora  japonská  (Sophora japonica)  s obvodom  kmeňa 
                  vo výške 130 cm nad zemou  132 cm 

8. (v posudku č.2016_ILS87_S8)  sofora  japonská  (Sophora japonica)  s obvodom  kmeňa 
                  vo výške 130 cm nad zemou  160 cm 

9. (v posudku č.2016_ILS88_S9)  sofora  japonská  (Sophora japonica)  s obvodom  kmeňa 
                  vo výške 130 cm nad zemou  165 cm 

10. (v posudku č.2016_ILS89_S10) sofora japonská  (Sophora japonica)  s obvodom  kmeňa 
                  vo výške 130 cm nad zemou  146 cm 

11. (v posudku č.2016_ILS90_S11) sofora japonská  (Sophora japonica)  s obvodom  kmeňa 
                  vo výške 130 cm nad zemou  148 cm 

12. (v posudku č.2016_ILS91_S12) sofora japonská  (Sophora japonica)  s obvodom  kmeňa 
                  vo výške 130 cm nad zemou  160 cm 
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13. (v posudku č.2016_ILS92_S13) sofora japonská  (Sophora japonica)  s obvodom  kmeňa 
                  vo výške 130 cm nad zemou  138 cm 

14. (v posudku č.2016_ILS93_S14) sofora japonská  (Sophora japonica)  s obvodom  kmeňa 
                  vo výške 130 cm nad zemou  150 cm 

15. (v posudku č.2016_ILS94_S15) sofora japonská  (Sophora japonica)  s obvodom  kmeňa 
                  vo výške 130 cm nad zemou  131 cm 

16. (v posudku č.2016_ILS95_S16) sofora japonská  (Sophora japonica)  s obvodom  kmeňa 
                  vo výške 130 cm nad zemou  160 cm. 
 

5. Podmienky financovania predmetu zákazky: 
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, bez poskytnutia  zálohovej platby. 

V prípade neschválenia rozpočtu na rok 2019 nepríde k realizácii výrubu.  

Fakturácia - faktúra bude vystavená  po dodaní predmetu obstarávania. 

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

 
6. Predpokladaná hodnota zákazky /PHZ/: 

10.000,00 EUR s DPH 
 

7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta predmetu zákazky, aby si sami overili a získali informácie, 
ktoré budú potrebovať na prípravu  a  spracovanie ponuky.  
Čas obhliadky – uskutoční sa dňa  21.02.2019 o 09:00 hod., miesto: cintorín na Seneckej ulici /vchod od 
gymnázia – ľavá strana cintorína/. Vašu účasť na obhliadke potvrďte deň vopred na 
vlasta.cholujova@msupezinok.sk   
 
Uchádzač predloží do súťaže: 
- cenovú ponuku na celý predmet zákazky – Príloha č. 1, do ceny uchádzač  zapracuje všetky náklady za 
jednotlivé úkony  tak, aby bola cena kompletná 
- doklad o odbornej kvalifikácii konkrétnej osoby zodpovednej za uskutočnenie zákazky (kópia takéhoto dokladu 
opatrená originál pečiatkou a podpisom) 
- vyhlásenie uchádzača – súčasťou Prílohy č. 1, podpísané štatutárnym zástupcom, že všetky údaje uvedené 
v jeho ponuke sú pravdivé a úplné, v plnom rozsahu sa oboznámil s podmienkami uvedenými v tejto výzve,  
rozsahom predmetu zákazky a súhlasí s podmienkami tohto verejného obstarávania 
 
Nepredloženie uvedených dokladov podľa požiadaviek verejného obstarávateľa bude znamenať, že ponuka 
uchádzača je neúplná a nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje, že takúto ponuku nemusí akceptovať. 

 
8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena celkom v EUR s DPH za celý predmet obstarávania. 
 

9. Lehota a forma na predkladanie ponúk  
Lehota na predkladanie ponúk je určená do: 27.02.2019  do15 :00 hod. Forma na predkladanie ponuky: ponuky je 
potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk v elektronickej forme na kontaktnú e-mailovú adresu, vo forme 
podpísaného a naskenovaného dokumentu, vo formáte .pdf  
 
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky bezodkladne po ich predložení a oboznámi uchádzačov s výsledkom 
vyhodnotenia, elektronickou formou. 
 

10. Lehota dodania predmetu zákazky:  
Výrub stromov sa bude realizovať na základe objednávky. Termín dodania: do 30 dní od vystavenia objednávky, 
resp. najneskôr do 31.03.2019. 
 

11. Doplňujúce informácie 
a) Komunikácia ohľadom podmienok výzvy sa bude uskutočňovať v elektronickej forme, prostredníctvom e-

mailovej adresy: vlasta.cholujova@msupezinok.sk  
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b) Verejný obstarávateľ odporúča dodržať veľkosť obsahu e-mailu - 1 e-mail = 10 MB, v prípade, že uchádzač 
obdrží informačný mail o nedoručení jeho správy, t.j. Undelivered Mail Returned to Sender, je potrebné 
rozdeliť ponuku do viacerých mailov a poslať znova na kontaktnú e-mailovú adresu, z nej uchádzač obdrží 
potvrdzujúci mail o doručení jeho správy. 

c) Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa 
vyhlásilo verejné obstarávanie. 

d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž, resp. neuzatvoriť zmluvu/objednávku 
s úspešným uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol 
predpokladať. 

e) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu/objednávku v prípade, ak cena ponuky bude 
vyššia než predpokladaná hodnota zákazky. 

f) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu/objednávku v prípade neschválenia rozpočtu na 
rok 2019 mestským zastupiteľstvom, ktoré sa bude konať 21.02.2019. 

g) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného 
alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

h) Po obhliadke verejný obstarávateľ odporúča sledovať web stránku mesta, v prípade zverejnenia 
doplňujúcich informácií, ktoré vyplynuli z obhliadky predmetu zákazky. 

i) Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka. 
 

12. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk 
15.02.2019 
 
 
Príloha č. 1 – tabuľka nacenenia 
Príloha č. 2 - mapové podklady  
Príloha č. 3 – fotodokumentácia 
Príloha č. 4 – rozhodnutie OU, Sv. Jur 

 
 
 
Ing. Renáta Klimentová 

         vedúca odd. výstavby a životného prostredia 


