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
„Odborné ošetrenie stromov pri DI Za hradbami“
3. Miesto predmetu zákazky
LV č. 4234, k.u. Pezinok, pozemky registra „C“, parc. č. 4319/38.
4. Opis a rozsah predmetu zákazky
Predmetom zákazky je odborné ošetrenie 35 ks drevín pri detskom ihrisku č. 12 na ulici Za hradbami v Pezinku v
zmysle „Projektu péče o stromy 2021“ a informácií na stránke www.stromypodkontrolou.cz a priloženej tabuľky
(Príloha č. 2). Zabezpečenie odstránenia drevnej hmoty a naloženie s ňou v súlade so zákonom NRSR č. 79/2015
Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Zhotoviteľ použije také postupy, mechanizmy a metodiku, aby sa v maximálnej možnej miere vyhol vstupovaniu a
používaniu povrchov ihriska a športovísk a tieto povrchy zabezpečí pred poškodením padajúcimi konármi, náradím
a pod.
Úprava povrchov (tráva, chodníky, povrchy ihriska a športovísk) v prípade ich narušenia alebo poškodenia pri
prácach je povinnosťou zhotoviteľa bez nároku na odplatu.
Verejný obstarávateľ vylučuje používanie ťažkej techniky nad 7,5t v priestoroch verejnej zelene kvôli vysokému riziku
poškodenia stromov, ktoré rastú v zatrávnených plochách a manipulácia s nákladným autom by nevhodne
degradovala predmetnú zeleň.
DOKUMENTY: Aktuálna pasportizácia stromov na ploche č. 5 – Za hradbami - sídlisko v zmysle projektu „Péče
o stromy 2021“ (http://www.stromypodkontrolou.cz)
Zhotoviteľ si do ceny zahrnie všetky práce a dodávky potrebné k realizácii zákazky.
Vzhľadom k tomu, že výrub sa bude realizovať vo verejnej zeleni v blízkosti zrekonštruovaného detského ihriska,
verejný obstarávateľ dbá a požaduje od víťaza súťaže vysokú preukázateľnú odbornosť počas výrubu a profesionálny
prístup pri ošetrovaní stromov.
Počas realizácie predmetu zákazky zabezpečí víťaz súťaže zamedzenie prístupu do riešeného územia pre verejnosť,
snahou odborného tímu je, aby boli práce uskutočnené profesionálne s ohľadom na kvalitu a časové hľadisko.
Zhotoviteľ si zabezpečí ohradenie plochy v mieste zásahu v nevyhnutnom rozsahu. Zhotoviteľ je zodpovedný za
dodržiavanie pravidiel BOZP.
Realizáciu odborného ošetrenie drevín bude zabezpečovať vysoko profesionálny tím v zložení:
Hlavný arborista, ktorý musí byť vždy prítomný. Doklady, ktorými sa preukáže jeho odbornosť sú: ETT, ČCA-4
Konzultant, ISA BCMA min. 1 rok , ALEBO ETW, ČCA-3 Stromolezec, ISA Certified Arborist min 8 rokov.
Výkonní arboristi, minimálne v počte 3. Doklady, ktorými sa preukáže ich odbornosť: oprávnenie pre prácu nad
voľnou výškou a hĺbkou, oprávnenie na RMRP ručnú motorovú reťazovú pílu - ťažba, z toho DVAJA musia byť
držitelia dokladov: ETW, ČCA-3 Stromolezec, ISA Certified Arborist min. 1rok
Každý člen tímu sa preukáže dokladom o oprávnení poskytovať službu v predmete zákazky.
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Pre zabezpečenie plynulého priebehu prác verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača technické vybavenie:
štiepkovač, sklápacie auto alebo obdobne vhodné strojové vybavenie.
5. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, bez poskytnutia zálohovej platby.
Fakturácia – faktúra bude vystavená po uskutočnení služby a schválení a podpísaní preberacieho protokolu o
službe, ktorá je predmetom verejného obstarávania..
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
6. Predpokladaná hodnota zákazky /PHZ/:
2 418,91 EUR bez DPH / 2 902,69 EUR s DPH
7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
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/
- 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
- doklad o odbornej kvalifikácii konkrétnej osoby zodpovednej za uskutočnenie zákazky - hlavný arborista odbornosť preukáže dokladom ETT, ČCA-4 Konzultant, ISA BCMA min. 1 rok alebo ETW, ČCA-3 Stromolezec,
ISA Certfied Arborist min. 8 rokov (kópia dokladu predložená k ponuke a overená kópia, alebo originál k uzavretiu
zmluvy).
doklad o odbornej kvalifikácii výkonných arboristov v min. počte 3 (z toho dvaja, prítomní pri realizácii)
odbornosť preukážu dokladom ETW, ČCA-3 Stromolezec, ISA Certified Arborist min. 1 rok
- návrh Zmluvy /príloha č. 3 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, funkciu zodpovedného pracovníka,
podpis, pečiatka poskytovateľa/
- min. 3 referencie obdobného charakteru 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-ťažba) pre všetkých stromolezcov/pilčíkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii
- čestné prehlásenie o technickom vybavení doplnené skenom technických preukazov: štiepkovač, sklápacie auto
alebo obdobne vhodné strojové vybavenie
- zoznam členov tímu, ktorí budú pri uskutočňovaní zákazky s uvedením funkcie (hlavný arborista, výkonný
arborista s priradením odbornosti/oprávnenia)
- preukázanie min. 60 % podielu arboristických prác voči celkovému obratu spoločnosti - uchádzač predloží
tabuľku s uvedením faktúr za arboristické práce za posledné 3 roky
- zoznam technického vybavenia: štiepkovač, sklápacie auto alebo obdobne vhodné strojové vybavenie
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
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Lehota na predkladanie ponúk je určená do: 14.06.2021. 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 = 10 MB/
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky bezodkladne po ich predložení a oboznámi uchádzačov s výsledkom
vyhodnotenia, elektronickou formou.
10. Lehota dodania predmetu zákazky:
Odborné ošetrenie drevín sa bude realizovať na základe zmluvy. Termín dodania: do 15 dní od účinnosti zmluvy.
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
07.06.2021

Príloha č. 1 – návrh na cenová ponuka
Príloha č. 2 - Zoznam drevín na ošetrenie a požadované zásahy – tabuľka
Príloha č. 3 - Situácia
Príloha č. 4 – Návrh zmluvy

