
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: vo@msupezinok.sk  
  

 
2. Názov zákazky na službu 

„Presun kvetináčov z ulíc M. R. Štefánika, Meisslovej, Radničného námestia a presadenie stromov do 
rastlého terénu v rámci mesta Pezinok“ 
 

3. Miesto predmetu zákazky 
Ulice M. R. Štefánik, Radničné námestie, Meisslova a ZŠ Na bielenisku, ZŠ Orešie 3, MŠ Gen. Pekníka 2, MŠ 
Cajlanská 7, MŠ Svätoplukova 51, MŠ Holubyhy 49, MŠ Za hradbami 1, MŠ Bystrická 1, ZOS Komenského 23, 
Výmenička Slätoplukova, k. ú. Pezinok a k. ú. Grinava. 
 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je presun 25 ks kvetináčov, ktoré sú rozmiestnené na ulici M. R. Štefánika, Meisslovej 

a Radničnom námestí a presadenie 20 ks stromov (Jaseňovcov metlinatých) do rastného terénu na lokality 

v katastrálnom území Pezinok a Grinava. 
 

Lokality, kam budú stromy presadené a jednotlivý počet kusov stromov: 
- Areál ZOS Komenského 23 - 2ks  

- Hroznova ul. 4 – 4ks 

- Komenského ul. 28 – 2ks  

- Za hradbami 10 - 3ks  

- Sídlisko muškát – 4ks  

- Silvánová ul. 23 – 5ks 

 
Špecifikácia presadenia/výsadby stromov: 

Služba zahŕňa vykopanie jám pred samotným presadením 20 kusov stromov z kvetináčov. Do výsadbovej jamy 

budú pridané mykorhízne huby, hydroabsorbenty a hnojivo. Následne budú do výsadbových jám umiestnené 

stromy, ukotvené kotviacimi kolmi a zasypané zeminou. Po výsadbe bude zrealizovaná závlahová jama z 

zmulčovanej kôry z ihličnanov, povýsadbová redukcia korún stromov v súlade s STN 83 7010 a arboristickým 

štandardom č. 1 Rez stromov a výdatná zálievka. Arboristický štandard je voľne dostupný ako on-line publikácia: 

http://www.slpk.sk/eldo/2015/dl/9788055213644/9788055213644.pdf. V prípade poškodenia koreňového systému 

presádzaných stromov budú korene ošetrené. 

 
Výsadba bude zrealizovaná v súlade s STN 83 7010 a arboristickým štandardom č. 4 Výsadba stromov a krov ako 

voľne dostupná on-line publikácia: http://www.slpk.sk/eldo/2019/dl/9788055221076/9788055221076.pdf. Zemina 

z kvetináčov bude prevezená do vnútrobloku U na ul. L. Novomeského. Odobratie časti zeminy z kvetináčov bude 

realizované z dôvodu ľahšej manipulácie s nimi.  

 

Realizáciu danej akcie a prevoz kvetináčov v počte 25 ks žiada verejný obstarávateľ vykonať v nočných 

hodinách z dôvodu ľahšej regulácie dopravy a minimálneho vplyvu na dopravu v Meste Pezinok.  

mailto:vo@msupezinok.sk
http://www.slpk.sk/eldo/2015/dl/9788055213644/9788055213644.pdf
http://www.slpk.sk/eldo/2019/dl/9788055221076/9788055221076.pdf
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Kvetináče budú prevezené na nasledujúce miesta:  
 

- ZŠ Na bielenisku 2 – 1ks červený, 1 ks zelený, 1ks žltý, 1ks tmavý antracit, 2ks svetlý antracit  
- ZŠ Orešie  3 – 2ks červená, 1ks žltá, 1ks tmavý antracit, 2ks svetlý antracit  
- MŠ Gen Pekníka 2 – 1ks červený    
- MŠ Cajlanská 7 – 2ks žlté 
- MŠ Svätoplukova 51 – 1ks žltý, 2ks červený  
- MŠ  Holubyho 49  -  1ks tmavý antracit 
- MŠ Za hradbami  1 - 2ks tmavý antracit 
- MŠ Bystrická 1 - 1ks tmavý antracit 
- ZOS Komenského 23 – 1ks zelený  
- Výmeníčka Svätoplukova ul. - 2ks tmavý antracit  
 

Technické špecifiká: 

- Odhadovaná hmotnosť jedného kvetináča so stromom je 1000 kg, pri navlhnutí zeminy v ňom umiestenej je 

predpokladaná váha 2000 kg. 

- Na presun kvetináčov požadujeme použiť kombináciu zdvíhacieho ramena na zdvihnutie a vysokozdvižného 

vozíka na presun alebo obdobná technológia. (viď príloha č. 2 týchto súťažných podkladov). 

- Presun kvetináčov a presadenie stromov musí byť realizované bez ich poškodenia a bez poškodenia okolitého 

hnuteľného a nehnuteľného majetku. 

- Všetku techniku vrátane zdvíhacích pásov si zabezpečuje dodávateľ. 
- Dodávateľ je zodpovedný za všetky prípadné vzniknuté škody, ktoré je v prípade ich vzniku povinný nahradiť 

v plnej výške. 
- Samotný presun kvetináčov sa kvôli minimalizácii ovplyvnenia dopravy uskutoční v nočných hodinách. 
 

Odporúčaný postup premiestnenia kvetináčov podľa ich dodávateľa: Zdvíhacími pásmi, ktoré sú uchytené pod 
hrantom kvetináča, je potrebné s pomocou ramena kvetináč zdvihnúť do výšky drevenej palety. Paletu podsunúť 
pod kvetináč, vysokozdvižným vozíkom presunúť kvetináč a vyložiť ho ramenom na požadované miesto. (viď 
príloha č. 2 týchto súťažných podkladov instrukciaGianto) 
 

Zodpovednosti dodávateľa: 

Dodávateľ zodpovedá za správne technické a technologické postupy výsadby drevín, ich stabilizáciu 

a bezpečnosť.   

Dodávateľ poskytne objednávateľovi na presadené dreviny záručnú lehotu. Táto bude trvať bez objednania 

následnej starostlivosti objednávateľom do vyrastenia prvých pukov nasledujúci rok. Plnenie záruky sa vzťahuje na 

úplne alebo 50% vyschnuté stromy. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady nahradiť stromy v čo najkratšom 

možnom čase pri dodržaní agrotechnického termínu na výsadbu stromov. 

 
5. Podmienky financovania predmetu zákazky: 

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, bez poskytnutia  zálohovej platby. 

Fakturácia – faktúra bude doručená najneskôr do 05.12.2021 a uhradená až na základe doloženého 
podpísaného dodacieho listu/preberacieho protokolu o vykonaní všetkých požadovaných prác oboma 
zmluvnými stranami. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

 
6. Predpokladaná hodnota zákazky /PHZ/ 

4 416,67 EUR bez DPH / 5 300,00 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) 
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- 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: 15.11.2021. 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 
Služba sa bude realizovať na základe objednávky. Termín dodania: do 28.11.2021. 
 

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. 
- 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 

08.11.2021 
 
Príloha č. 1 – návrh na plnenie kritérií - cenová ponuka  
Príloha č. 2 - instrukciaGianto 
 
 
 
 


