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Zadanie zákazky podľa § 117 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 
Identifikačné údaje 

1 Verejný obstarávateľ mestská časť Bratislava-Dúbravka 
Adresa : Žatevná 2, 844 02 Bratislava 

2 Organizačná zložka Prednosta miestneho úradu 
3 Kontaktná osoba  

(meno, telefón, email) 
Ing. Rastislav Bagar, +421 (2) 6920 2524, 
prednosta@dubravka.sk 

4 Kontaktná osoba pre verejné 
obstarávanie (meno, telefón, 
email) 

Marek Havaš, +421 (2) 2102 5897, 
klient@tenders.sk 

5 Kontaktná osoba pre obhliadku 
(meno, telefón, email) 

Marek Havaš, +421 (2) 2102 5897, 
klient@tenders.sk 

 
Predmet zákazky 

6 Názov zákazky ,,Údržba vzrastlej zelene – rezy, výruby a frézovanie 
drevín v mestskej časti  Bratislava-Dúbravka“ 

7 Druh zákazky 
(tovary/služby/stavebné práce/ 
potraviny): 

Služby 

8 Spoločný slovník obstarávania 
(CPV): 

77211400-6 - Orezávanie stromov 
77211500-7 - Údržba stromov  

9 Stručný opis predmetu zákazky Predmetom zákazky je odborná údržba vzrastlej zelene 
– rezy, výruby a frézovanie drevín v mestskej časti  
Bratislava-Dúbravka. 

10 Predpokladaná hodnota 
zákazky 

66 864,68 EUR bez DPH 

 
Výsledok zadania zákazky 

11 Zmluva, rámcová zmluva alebo 
objednávka 

Rámcová zmluva s finančným limitom vo výške 69 
000,00 EUR bez DPH 

12 Ak zmluva, uveďte dĺžku jej 
trvania v mesiacoch  

12 mesiacov 

13 Požadované obchodné 
a platobné podmienky 

Splatnosť faktúry do 30 dní odo dňa vystavenia 
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Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

14 Najnižšia cena s DPH Váha – 100 % 

 
Podmienky účasti uchádzačov 

15 Verejný obstarávateľ požaduje 
predloženie týchto 
dokladov/dokumentov: 

Osobné postavenie: 
1. § 32 ods. 1 písm. e) ZVO: uchádzač je oprávnený poskytovať 
službu. 
 
2. § 32 ods. 1 písm. f) ZVO: uchádzač nemá uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený končeným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu. 
 
Splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) ZVO 
Verejný obstarávateľ overí na základe informácií z verejne 
dostupných zdrojov. 
 
Technická a odborná spôsobilosť: 
1. § 34 ods. 1 písm.) g) ZVO:  
Kľúčoví odborníci: 
Arborista (min. 3 osoby): 
Splnenie uvedeného uchádzač preukáže: 

• predložením kópie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na 

výkon činnosti arboristu 

Minimálna požadovaná úroveň arboristických certifikátov: 
a) ETW (european treeworker) alebo ETT (european 

tree technician), udeľuje EAC 

b) ISA certified arborist, udeľuje ISA 

c) ČCA český certifikovaný arborista (min. úroveň 

stromolezec), udeľuje Mendlova univerzita 

d) ISA akreditovaný arborista, udeľuje ISA Slovensko 

 

• požaduje sa min. 2 ročná prax na pozícii arboritu v oblasti 

predmetu zákazky, čo uchádzač preukáže predložením 

profesijného životopisu arboritu, z ktorého bude vyplývať 

preukázanie praktických min. 2 ročných skúseností 

v arboristike. Zo životopisu musí byť zrejmé či je 

zamestnancom uchádzača alebo sa jedná o osobu, ktorej 

technické a odborné kapacity uchádzač využíva na 

preukázanie splnenia podmienky účasti. V takom prípade 

musí uchádzač dodržať povinnosti vyplývajúce z 

ustanovenia § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

• kópia oprávnenia na prácu s motorovou pílou  
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• kópia oprávnenia na prácu vo výškach 

 

2. § 34 ods. 1 písm.) d) ZVO:  

• uchádzač predloží kópiu certifikátu ISO 9001 (SMK) 

 

3. § 34 ods. 1 písm.) h) ZVO: 

• uchádzač predloží kópiu certifikátu ISO 14001 (EMS) 

 

4. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) Zákona: zoznamom poskytnutých 
služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného 
obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov 
(telefonický kontakt, e-mail kontakt); dokladom je referencia, 
ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 
podľa tohto Zákona. 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre bod 4:  

Týmto spôsobom uchádzač preukáže poskytnutie min. 2 

zákaziek v oblasti predmetu zákazky, v rozsahu min. 60 

000,00 EUR s DPH, v rozsahu za posledné 3 roky. 

 
Finančné a ekonomické postavenie: 
1. § 32 ods. 1 písm. d):  

Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením 
prehľadu o celkovom obrate (musí obsahovať informáciu, 
koľko bolo za služby, ktoré sú predmetom zákazky) za 
predchádzajúce tri hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré 
sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia 
prevádzkovania činnosti, a to súhrnne vo výške min. 66 
684,68 EUR bez DPH (max. 2xPHZ, ak je realizácia plánovaná 
na max. 12 mesiacov).  
 
Uchádzač k prehľadom o celkovom obrate predloží aj overené 
výkazy ziskov a strát alebo overené výkazy o príjmoch a 
výdavkoch, za predchádzajúce tri hospodárske roky, resp. za 
roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia 
prevádzkovania činnosti. Uchádzač nemusí vyššie 
požadovane doklady - výkazy ziskov a strát alebo výkazy o 
príjmoch a výdavkoch - predkladať, pokiaľ ma tieto 
požadovane doklady zverejnené vo verejnej časti Registra 
účtovných závierok (ďalej len "RUZ"), ktorého správcom je 
Ministerstvo financií SR. Uchádzač na túto skutočnosť 
upozorní vo svojej ponuke. 
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V prípade, ak uchádzač predkladá dokumenty v inej mene ako 
EUR, v predloženom prehľade uvedie sumu v pôvodnej mene 
a uvedie aj sumu v EUR. V prípade cudzích mien v 
dokumentoch uchádzača, ktorými preukazuje obrat, 
uchádzač použije pravidlo prepočtu na menu EUR podľa 
kumulatívneho ročného kurzu relevantného roku obratu 
podľa kurzového lístka ECB (dostupný tiež napr. 
na www.nbs.sk). 

Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením 
čestného vyhlásenia o splnení tejto podmienky (Príloha č. 4). 
Úspešný uchádzač do 7 pracovných dní odo dňa písomného 
požiadania verejného obstarávateľa predloží doklady 
preukazujúce splnenie § 32 ods. 1 písm. d). 

 
Predloženie ponuky 

16 Požadovaný spôsob určenia 
ceny v cenovej ponuke 

Celková cena s DPH 

17 Obsah ponuky 1. základné identifikačné údaje uchádzača 

2. doklady požadované verejným obstarávateľom (bod 

15 tejto výzvy) 

3. návrh na plnenie kritéria (Príloha č.1)  

4. vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 2) 

5. opis predmetu zákazky (Príloha č. 3) 

6. čestné vyhlásenie o splnení podmienok finančného 

a ekonomického postavenia (Príloha č. 4) 

7. podpísaná a schválená Rámcová zmluva (Príloha č. 

5) 

18 Označenie ponuky „Obálku neotvárať“ 
Heslo súťaže – „Údržba vzrastlej zelene – rezy, výruby 
a frézovanie drevín v mestskej časti Bratislava-
Dúbravka“ 

19 Miesto a spôsob doručenia 
ponuky 

 Ponuka sa doručuje: 
a) v písomnej forme v zalepenej obálke označenej 

„NEOTVÁRAŤ“ a heslom podľa bodu 19 tejto výzvy  

na adresu: E-VO, s.r.o., Budova ROSUM, 

Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, alebo 

b) elektronicky mailom na adresu uvedenú v bode 

4 tejto výzvy a označenú v predmete správy 

heslom podľa bodu 19 tejto výzvy. 

http://www.nbs.sk)/
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20 Lehota na predkladanie ponúk 
(deň a hodina) 
Lehota na otvárania ponúk 
(deň a hodina) 

16.12.2021, 12:00 hod. 
 
16.12.2021, 12:30 hod./ neverejné otváranie ponúk 

21 Lehota viazanosti ponuky 
(dátum) 

31.12.2022 

22 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky 
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

 
Miesto a termín poskytnutia služby 

23 Miesto poskytnutia služby mestská časť Bratislava-Dúbravka 
 

24 Termín realizácie 12 mesiacov od podpisu zmluvy 

 
Doplňujúce informácie 

25 V prípade potreby verejný obstarávateľ môže vysvetliť a ak to bude nevyhnutné aj doplniť  
informácie uvedené v zadávaní zákazky.  

26 Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú zaradené do vyhodnotenia. 

27 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk bude zaslané 
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

28 V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne 
vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov a môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý 
skončil druhý alebo tretí v poradí. 

29 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa podstatne 
zmenia okolnosti, za ktorých sa výzva na predloženie cenovej ponuky vyhlásila, ak cenová 
ponuka uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota predmetu zákazky alebo ak 
všetky ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ 
na tento účel vyčlenené. 

30 V prípade, že dve alebo viaceré predložené cenové ponuky od uchádzačov budú mať 
rovnakú cenu, verejný obstarávateľ príjme cenovú ponuku, ktorá bude predložená 
v skoršom termíne.  

31 Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a  
ktorého ponuka bude cenovo najnižšia a súhlasu s uzatvorením priloženej zmluvy. 

32 Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

33 Variantné riešenie sa nepripúšťa. 

34 Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku. 
35 Ponuky sa predkladajú v mene euro. 

36 V tejto výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách sú uvedené všetky podklady na 
predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto neposkytujú. 

37 Cenové ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na 
predkladanie ponúk. 

 



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA 
        Žatevná 2,  844 02  Bratislava 

V zastúpení: E-VO, s.r.o., Bajkalská 19B, budova ROSUM, 821 01 Bratislava 

 

Stránka 6 

 

Opis predmetu zákazky 

38 Podrobný opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je údržba vzrastlej zelene – rezy, výruby a frézovanie drevín, 
vykonávaná na základe jednotlivých objednávok, do vyčerpania finančného limitu 
Rámcovej zmluvy vo výške 69 000,00 EUR bez DPH.  
 
Súčasťou zákazky budú aj orezy a výruby z plošiny, preto uchádzač musí disponovať osobou 
so spôsobilosťou na výškové práce, certifikovaným arboristom i osobou s platnými 
pilčíckymi skúškami. 
 

Predpokladaný termín zahájenia prác: 03.01.2022 

 
 
 
........................................................ 
Marek Havaš 
osoba zodpovedná za proces VO 
 
 
Zoznam príloh 
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria (tvorí samostatnú prílohu) 
Príloha č. 2 – Vyhlásenie uchádzača (tvorí samostatnú prílohu) 
Príloha č. 3 – Opis predmetu zákazky (tvorí samostatnú prílohu) 
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie o splnení podmienok finančného a ekonomického 
postavenia (tvorí samostatnú prílohu) 
Príloha č. 5 – Návrh Rámcovej zmluvy (tvorí samostatnú prílohu) 

 

 
 
 
 
 


