
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 

„Dodanie a výsadba stromov v meste Pezinok“ 
 

3. Miesto predmetu zákazky 
Mesto Pezinok, k.u. Pezinok 
 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je dodanie, výsadba stromov v celkovom počet 11 ks, zabezpečenie týchto stromov dreveným 
kotviacim systémom ako aj dodanie zavlažovacích vakov. Lokality na výsadbu sú vytypované na mestských 
pozemkoch podľa priloženej situácie – príloha č. 2 tejto výzvy, s detailným upresnením na mieste povereným 
pracovníkom. 
 
Špecifikácia požadovaných stromov 
 

Počet 
kusov 

Druh stromu 
Obvod stromu v 

cm 
Lokalita a počet 

stromov 

4 Prunus padus Nana 25/30 3/2ks; 5/1ks; 6/1ks 

3 Tilia vulg. Pallida                      25/30 1/1ks; 2/1ks; 10/1ks 

1 Acer rubrum Scanlon              30/35 7/1ks 

1 Fraxinus ornus Arie Peters   30/35 8/1ks 

1 Liriodendron tulipifera          30/35 8/1ks 

1 Celtis orientalis                      30/35 4/1ks 

 
Výsadba musí zahŕňať 
- vykopanie optimálnej výsadbovej jamy 
- osadenie stromu 
- ukotvenie balovým, podzemným kotvením, ktoré je biologicky rozložiteľné 
- pridanie výsadbového substrátu podľa potreby 
- vytvorenie zalievkovej misy 
- zamulčovanie zálievkovej misy štiepkou 
 
Súčasťou dodávky bude aj: 
- drevený kotviaci systém /4 drevené polokoly na 1 strom/ na zabezpečenie stromu počas doby dvoch rokov, čo 

predstavuje čas zakorenenia  
- plastové zavlažovacie vaky v počte 11 ks 

 
Špecifikácia vakov 
- plastové vaky, ktoré je možné pomocou zipsu upevniť ku kmeňu stromu a naplniť vodou, voda potom vyteká z 

vaku približne 9 hodín 
- možnosť spojenia dvoch zavlažovacích vakov 
- kapacita jedného vaku minimálne 53 l 
- UV stabilizácia 
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- odolnosť proti roztrhaniu 
- prírodná farba (pre estetické zakomponovanie do prostredia) 
- zdvojený materiál s vnútornou fóliou, ktorá zabraňuje vzniku rias 
- odolnosť na vplyvy počasia a mrazuvzdornosť do -5°C 
- uvoľňovanie vody z otvorov, ktoré sú chránené pred znečistením 
- záruka min. 2 roky používania predpísaným spôsobom 
 
Povýsadbová starostlivosť nie je súčasťou predmetu zákazky. Dodané stromy s príslušenstvom prevezme 
poverený pracovník mesta.  
 

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

Fakturácia – faktúra bude vystavená  po dodaní a vysadení stromov. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia 
faktúry objednávateľovi. 

 
6. Predpokladaná hodnota zákazky /PHZ/: 

16 666,67 EUR bez DPH / 20 000,00 EUR s DPH 
 

7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 
Uchádzač predloží do súťaže: 
- cenovú ponuku na celý predmet zákazky v zmysle výzvy bod 4, do ktorej zapracuje všetky náklady za 

jednotlivé úkony  tak, aby bola cena kompletná /viď príloha č. 1/ 
- identifikačné údaje uchádzača /Obchodný názov; Sídlo (miesto podnikania); Štatutárny orgán (meno, 

priezvisko a funkcia); IČO; DIČ; Bankové spojenie (názov banky); Číslo bankového účtu; Telefónne číslo; 
kontakt za technickú stránku zmluvy; kontakt za ekonomickú stránku zmluvy; e-mailová adresa/ /viď príloha č. 
1/ 

- vyhlásenie uchádzača 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 /viď príloha č. 1/ 

- doklad o oprávnení vykonávať činnosť v predmete zákazky (výpis z obchodného registra/iného registra) 
 
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. 

 
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní. Cena musí zahŕňať všetky 
náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti. 
 

9. Lehota a forma na predkladanie ponúk  
Lehota na predkladanie ponúk je určená do:  28.11.2019  do 11:00 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 
/poznámka: 1 e-mail = 10 MB/ 
 
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky bezodkladne po ich predložení a oboznámi uchádzačov s výsledkom 
vyhodnotenia, elektronickou formou do 10 pracovných dní. 

 
10. Lehota dodania predmetu zákazky:  

Predmet zákazky sa uskutoční na základe objednávky. Termín dodania: do 11.12.2019 od vystavenia 
objednávky. 
 

11. Doplňujúce informácie 
- Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa 

vyhlásilo verejné obstarávanie. 
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- 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. 

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

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť celé obstarávanie bez udania dôvodu. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, bez udania dôvodu neuzatvoriť zmluvu na predmet zákazky 

s úspešným uchádzačom tejto súťaže. 
- Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného 

alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
- Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva. 

 
12. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk 

21.11.2019 

 
Príloha č. 1 – cenová ponuka  
Príloha č. 2 – lokality 
 
 
 

Ing. arch. Igor Hianik 
                               primátor 


