
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:  Mgr. Oliver Solga 
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  
 Kontaktná osoba na obhliadku: 
    Ing. Jana Gubániová, tel.: 033/6901 503, e-mail: jana.gubaniova@msupezinok.sk  

 
 

2. Názov zákazky na službu 
„Posúdenie zdravotného stavu a stability 22 ks stromov“ 
 

3. Miesto predmetu zákazky 
V katastri mesta Pezinok – na parcele C-KN č. 888/11, na parcele  E-KN č. 2514, na parcele E-KN č. 2626, na 
parcele E-KN č. 2329/1, na parcele C-KN č. 2066/1, na parcele E-KN č. 1273, na parcele E-KN č. 1150. 
 

4. Opis a rozsah predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je diagnostika zdravotného stavu a stability 22 kusov stromov v rôznych lokalitách mesta 
Pezinok: 
a/ Krížna ulica  

8 ks stromov  sa nachádza na parcele C-KN č. 888/11 v k.ú. Pezinok   (vlastník   Mesto   Pezinok  podľa      
    Rozhodnutia     Okresného    úradu     Pezinok,    katastrálny   odbor,   o   vklade     vlastníckeho    práva  
    zn. V 4921/2017  zo  dňa  08.12.2017) a na parcele  E-KN č. 2514 v k.ú. Pezinok (vlastník   Ján  Bauer,  
    Kutuzovova 44, 902 01 Pezinok, LV č. 3654)   
b/ Kutuzovova ulica 

                 1 ks sa nachádza na parcele E-KN č. 2626 v k.ú. Pezinok (vlastník Mesto Pezinok, LV č. 10434) 
c/ „Panský chodník“  
    2 ks sa nachádzajú  na parcele E-KN č. 2329/1 v k.ú. Pezinok (vlastník Mesto Pezinok, LV č. 10434) 
d/ Trnavská ulica 
    6 ks sa nachádza na parcele C-KN č. 2066/1 v k.ú. Pezinok (vlastník Mesto Pezinok, LV č. 4234) 
e/ Šancová ulica 
    5 ks sa nachádza na parcele E-KN č. 1273 v k.ú. Pezinok (vlastník Mesto Pezinok, LV č. 10434) a  
    na parcele E-KN č. 1150 v k.ú. Pezinok (vlastník Mesto Pezinok, LV č. 10434). 
 
Ide o vzrastlé  dreviny, rastúce v intraviláne mesta Pezinok.  
 
Posúdenie zdravotného stavu a statického stavu stromov bude vykonávané metódou akustickej 
tomografie. 

 
Výsledkom bude  vypracovaný  posudok vo dvoch vyhotoveniach, samotný obsah posudku musí 
vychádzať z:              

- obhliadky  
- diagnostiky každej dreviny jednotlivo (vyhodnotenie rozsahu poškodenia a návrh opatrení) 

 
Verejný obstarávateľ požaduje oznámenie termínu obhliadok  pre zabezpečenie účasti pracovníka MsÚ, OŽP,KS 
a D.  
 
Posúdením zdravotného stavu a stability stromov sa vyhodnotí, ktoré z nich môžu predstavovať potenciálne  
ohrozenie života a zdravia občanov resp. spôsobiť škody na majetku. 
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Dodávateľ vyhotoví Posudok v rozsahu, ktorý poskytne prehľad o kvalite dreviny a ktorý bude podkladom pre 
rozhodovanie, či sa pristúpi k ošetreniu alebo odstráneniu stromu.  
 
Po dodaní vypracovaného posudku bude uhradená celková faktúra.  
 

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/: 

5 000,00 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/ 
- prehlásenie uchádzača, že ide o konečnú a úplnú cenu, ktorá nebude navýšená o ďalšie položky /viď 
príloha č. 1/ 
- súpis úkonov diagnostiky, ktoré budú podkladom pre spracovanie posúdenia zdravotného stavu drevín 
- doklad o odbornej kvalifikácii konkrétnej osoby zodpovednej za uskutočnenie zákazky (kópia takéhoto 
dokladu opatrená originál pečiatkou a podpisom) 
- 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/ 
- 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/ 

 
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: 27.04.2018 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:  
Posúdenie stromov sa bude realizovať na základe objednávky. Termín dodania: do 30.05.2018 od vystavenia 
objednávky. 
 

11. Doplňujúce informácie 
a) Komunikácia ohľadom podmienok výzvy sa bude uskutočňovať v elektronickej forme, prostredníctvom e-

mailovej adresy: vlasta.cholujova@msupezinok.sk  
b) Komunikácia ohľadom obhliadky miesta predmetu zákazky sa bude uskutočňovať v elektronickej 

forme, prostredníctvom e-mailovej adresy: jana.gubaniova@msupezinok.sk, príp. tel.: 033/6901 503. 
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c) Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa 
vyhlásilo verejné obstarávanie. 

d) 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. 

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

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

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

h) Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka. 
 

12. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk 
20.04.2018 
 

 
 
Príloha č. 1 – tabuľka nacenenia 
Príloha č. 2 - fotodokumentácia 
Príloha č. 3 – mapka 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Renáta Klimentová 
         vedúca odd. výstavby a životného prostredia 
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Príloha  č. 1  Nacenenie ponuky 
 
„Posúdenie zdravotného stavu a stability 22 ks stromov “ 
 
 
Tabuľka č. 1 
 

 
 
 

Cena bez DPH 
            

Cena s DPH 
 

 
Celková cena za predmet zákazky 

 
  

 
 
Uchádzač zapracuje všetky náklady za jednotlivé úkony do celkovej ceny, tak, aby bola cena kompletná. Zároveň 
prehlasuje, že ide o konečnú a úplnú cenu, ktorá nebude navýšená o ďalšie položky. 
 
Identifikačné údaje uchádzača: 
Obchodný názov: 
Sídla (miesto podnikania): 
Štatutárny orgán (zástupca) (meno, priezvisko a funkcia): 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
bankové spojenie (názov banky), číslo bankového účtu 
kontaktné telefónne číslo: 
e-mailová adresa: 
 
Vyhlásenie uchádzača: 
Uchádzač vyhlasuje, 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. 
 
 
 
V Pezinku, dňa ................................... 
Podpis štatutárneho zástupcu, alebo oprávneného zástupcu uchádzača s uvedením oprávnenia: 
 
 
 
...................................................................... 
 
 
 


