
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 tovar 
„Nákup drevín náhradnej výsadby a výsadbového materiálu“ 
 

3. Miesto predmetu zákazky 
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, k.ú. Pezinok 
 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 
Predmetom obstarávania je nákup drevín: 40 ks stromov, 2 ks viniča a výsadbového materiálu. 
 
Počet, druh, charakteristika drevín: 
1 ks Betula pendula ´Laciniata´ - obvod kmienka 25 - 30 cm, výška kmienka (od koreňového krčka po 
nasadenie koruny na kmienok) aspoň 220 - 250 cm, v kvetináči alebo so zemným balom  
3 ks Celtis australis - obvod kmienka 25 - 30 cm, výška kmienka (od koreňového krčka po nasadenie 
koruny na kmienok) aspoň 220 - 250 cm, v kvetináči alebo so zemným balom  
2 ks Prunus fruticosa ´Globosa´  - obvod kmienka 18 - 20 cm, výška kmienka (od koreňového krčka po 
nasadenie koruny na kmienok) aspoň 220 - 250 cm, v kvetináči alebo so zemným balom  
16 ks Prunus serrulata ´Kanzan´ - obvod kmienka 16 - 18 cm, výška kmienka (od koreňového krčka po 
nasadenie koruny na kmienok) aspoň 220 - 250 cm, v kvetináči alebo so zemným balom  
5 ks Prunus virginiana ´Schubert´ - obvod kmienka 20 - 25 cm, výška kmienka (od koreňového krčka po 
nasadenie koruny na kmienok) aspoň 220 - 250 cm, v kvetináči alebo so zemným balom  
8 ks Pyrus calleryana ´Chanticleer´ - obvod kmienka 20 - 25 cm, výška kmienka (od koreňového krčka po 
nasadenie koruny na kmienok) aspoň 220 - 250 cm, v kvetináči alebo so zemným balom  
5 ks Sophora japonica - obvod kmienka 18 - 20 cm, výška kmienka (od koreňového krčka po nasadenie 
koruny na kmienok) aspoň 220 - 250 cm, v kvetináči alebo so zemným balom  
2 ks Vitis vinfera – starý vinič polokmeň alebo štvrťkmeň, v kvetináči 
Ostatné požiadavky: stromy predpestované v špecializovaných okrasných škôlkach, zdravé, 1. triedy 
kvality s jediným rovným terminálom, ktorý bude min. o 1/3 vyšší, ako bočné konáre, bez kodominantných 
terminálov, bez tlakového vetvenia, bez poškodenia koreňov, kmeňa, konárov, bez krížiacich sa konárov. 
Podmienka jediného terminálu neplatí pre globózne kultivary.  
  
Charakteristika výsadbového materiálu: 
Ochranný priedušný elastický biologicky odbúrateľný náter na kmene stromov ako ochrana pred 
poškodením teplotnými vplyvmi, spálou, mrazovými prasklinami pre 40 ks stromov, t.j. 10 kg. 
Mykorhízne huby pre 40 ks stromov. 
Hnojivo pre 40 ks stromov. 
Mulč: kôra ihličnatých drevín v hrúbke do 10 cm s rozprestretím po celom povrchu výsadbovej misy pre 40 
ks drevín (870 l). 
Drevené koly na kotvenie stromov po 3 ks ku každému stromu s dĺžkou aspoň 3 m, t.j. 120 ks kolov. 
Polkoly na kotvenie kolov v hornej časti a na vytvorenie aspoň dvoch líšt nad sebou pri spodnej časti kolov 
na ochranu bázy kmienkov pred pokosením strunovými kosačkami, t.j. po 3 rady polkolov vodorovne 
spájajúcich 3 zvislé kotviace koly). 
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Viazací a ostatný kotviaci materiál  pre kotvenie 40 ks stromov. 
 
Celková cena musí zahŕňať všetok rastlinný a ostatný materiál vrátane dopravy, vyloženia a všetkých 
vedľajších nákladov. Cenu uviesť bez DPH a s DPH. Ak položka nebude ocenená samostatne, jej cena je 
zarátaná v ostatných položkách a nie je možné ju fakturovať osobitne mimo predloženej CP.     
                               

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

Fakturácia – faktúra bude vystavená do 15.12.2020 s podpísaným dodacím listom. Splatnosť faktúry je 15 dní 
odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

 
6. Predpokladaná hodnota zákazky /PHZ/ 

7 500,00 EUR bez DPH / 9 000,00 EUR s DPH 
 

7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 
Uchádzač predloží do súťaže: 
- návrh na plnenie kritérií  - cenovú ponuku na celý predmet zákazky v zmysle výzvy bod 4, do ktorej 

zapracuje všetky náklady za jednotlivé úkony  tak, aby bola cena kompletná + vyplní 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/ + 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 (príloha č. 1) 

- doklad o oprávnení vykonávať činnosť v predmete zákazky (výpis z obchodného registra/iného registra, resp. 
uviesť link na stiahnutie požadovaného dokladu) 

 
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: 08.12.2020. 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 = max 10 MB/ 
 
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky bezodkladne po ich predložení a  oboznámi uchádzačov s výsledkom 
vyhodnotenia, elektronickou formou. 
 

10. Lehota dodania predmetu zákazky 
Zhotovenie diela sa bude realizovať na základe objednávky. Termín dodania: do 10.12.2020. 
 

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

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

- Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka. 
 

12. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk 
01.12.2020 
 
Príloha č. 1 – cenová ponuka  
 
 
 


