
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 stromov v centre mesta Pezinok“ 
 

3. Miesto predmetu zákazky 
Centrum mesta Pezinok, LV č. 4234, k.u. Pezinok, Radničné námestie, pozemky C-KN, parc.č. 4951, 4950/2, 
4950/3, 4950/6, ul. M. R. Štefánika, pozemky C-KN, parc.č. 4948, 4947/1 
 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je výrub 24 ks veľkých stromov /sofory japonskej/ v sťažených podmienkach, v prípade 
potreby so zlaňovaním jednotlivých odrezaných konárov v centre mesta Pezinok. Zabezpečenie štiepkovania 
konárov,  likvidácie drevnej hmoty a odfrézovanie pňov vyrúbaných stromov.  
 
Výrub 23 ks sofor bude realizovaný na základe právoplatného Rozhodnutia na povolenie výrubu zn.: 
13483/1659/2019 zo dňa 13.12.2019, ktoré je súčasťou prílohy č. 2 tejto výzvy a na základe spracovaného 
posudku pod názvom „HODNOTENIE DREVÍN, Vybraté dreviny - sofory japonské (spracovateľ Ing. Martin Kolník  
VELES, Prešov, august 2018, ktorý je zverejnený na linku:   
https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/zivotne_prostredie/hodnotenie_japonskych_soforov_v_centre_2018.pdf)   
 
Výrub 1 ks sofory bude realizovaný na základe Oznámenia o havarijnom výrube zn: GubJa/EB42/449-1279-2020 
zo dňa 22.01.2020, ktoré je súčasťou prílohy č. 3 tejto výzvy. 
  

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

Fakturácia – faktúra bude vystavená  po dodaní vypracovaného posudku. 

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

 
6. Predpokladaná hodnota zákazky /PHZ/: 

15 000,00 EUR bez DPH / 18 000,00 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 – individuálne na vyžiadanie, Ing. Jana Gubániová, 033/6901 503, jana.gubaniova@msupezinok.sk    
 
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; e-
mailová adresa/ /viď príloha č. 1/ 
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Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7,  902 14 Pezinok 

- 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 - v 
obchodnom registri: arboristika, ošetrovanie stromov) 

- doklad o odbornej kvalifikácii konkrétnej osoby zodpovednej za uskutočnenie zákazky (kópia takéhoto 
dokladu opatrená originál pečiatkou a podpisom)  

- vykonávajúci arborista (minimálne jeden, ktorý je prítomný pri realizácii) ETW - preukazuje sa dokladom o 
odbornej spôsobilosti 

- návrh Zmluvy /príloha č. 4 s doplnenými identifikačnými údajmi uchádzača /Obchodný názov; Sídlo (miesto 
podnikania); Štatutárny orgán (meno, priezvisko a funkcia); IČO; DIČ; Bankové spojenie (názov banky); IBAN; 
kontakt za technickú stránku zmluvy; kontakt za ekonomickú stránku zmluvy/   

- min. 3 referencie obdobného charakteru /min. 1 na arboristické práce vo verejnej zeleni, min. 1 v pamiatkovej 
zóne alebo v objekte národno kultúrnej pamiatky/ realizované v posledných 3 rokoch pred začatím 
obstarávacieho konania. Minimálne 1 referencia bude v hodnote uvedenej PHZ/. Uchádzač preukáže referencie 
čestným vyhlásením, ktoré bude obsahovať názov akcie, výšku finančného plnenia zákazky, termín, miesto 
realizácie a telefonický kontakt na zástupcu objednávateľa, u ktorého bude možné overiť predložené referencie, 
1 x foto/. 

- oprávnenie na prácu nad voľnou hĺbkou a výškou a oprávnenie na obsluhu RMRP (ručná motorová reťazová 
píla) pre všetkých stromolezcov/pilčíkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii 
 

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: 31.01.2020  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. 
 

10. Lehota dodania predmetu zákazky:  
Výrub stromov sa bude realizovať na základe zmluvy. Termín dodania: do 28.02.2020. 
 

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

vyhlásilo verejné obstarávanie. 
- 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/objednávku 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 

23.01.2020. 



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

 
Príloha č. 1 – cenová ponuka 
Príloha č. 2 - Rozhodnutie na povolenie výrubu  
Príloha č. 3 – Oznámenia o havarijnom výrube 
Príloha č. 4 – Návrh zmluvy 
Príloha č. 5 - Situácia  
 
 
 
 
 

Ing. arch. Igor Hianik 
                    primátor mesta Pezinok 


