
Výzva na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
 

1.Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 

 

Názov:   Obec Zemianske Sady 

Sídlo:   Zemianske Sady 42, 92554 Zemianske Sady 

Zastúpený:   Ing. Roman Súkeník, starosta obce 

IČO:    00306339 

DIČ:    2021002368 

Telefón:  031/7861130, 0905 547 614 

Kontaktná osoba: Ing. Roman Súkeník, starosta obce 

E-mail:   obec@zemianskesady.sk 

 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.zemianskesady.sk 

 

2.Názov predmetu zákazky: 

„Regenerácia zelene v obci Zemianske Sady“ 
 

3.Predpokladaná hodnota zákazky: 

7 092,52 eur bez DPH  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať/neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria bude 

vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky. 

 

4.Stručný opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky sú položky:  

 

1. Nová zeleň a dreviny: Nákup nových drevín a zelene, Hosta tardiana, Ligustrum ovalifolium, Buxus 

sempervirens "Globosa", Anemone, Vinca minor, Hemerocalis, Cotoneaster microphilus, Hosta 

sieboldiana, Seedum telephium a založenie nového trávnika, 852 ks nových drevín a zelene na ploche 

cca 630 m2, 

2. Práce a materiály: Vypílenie, odstránenie, mladzovanie, opílenie, odvoz, vykopanie, planírovanie, 

výsadba, substrát, polievanie, vyčistenie a mulčovacia kôra. Práce a materiály sa budú uplatňovať na 

ploche cca 630 m2, 

3. Nový mobiliár: Parkové záhradné lavičky s montážou a osadením 4 ks parkových lavičiek. 

 

Miesto realizácie projektu: 

Trnavský samosprávny kraj, okres Galanta, obec Zemianske Sady, katastrálne územie Zemianske 

Sady, list vlastníctva č.853, číslo parcely 1426 a list vlastníctva č.402 číslo parcely 1426/2,  

vo vlastníctve obce Zemianske Sady. 

 

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe – Pr. č.1 Opis predmetu zákazky a Pr. č.2 

Výkaz výmer. 

Opis predmetu zákazky a jednotlivých položiek v Prílohe č.2 je súčasťou výzvy na predloženie 

cenovej ponuky. V prípade, že verejný obstarávateľ z dôvodu dispozičných parametrov pozemku 

alebo iných dôvodov použil v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s §42 

ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.  

 

5.Druh zákazky:   

Stavebné práce 

6. Kód CPV:  

45112710-5 Terénne úpravy trávnatých oblastí 

 

 

 



7. Výsledok verejného obstarávania:  
a) zmluva/rámcová dohoda  

b) písomná objednávka  

 

8. Požadovaná lehota, resp. trvanie objednávky/zmluvy:  
Do 30 pracovných dní od zaslania objednávky úspešnému uchádzačovi. 

 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov Environmentálneho fondu a obce Zemianske Sady.  

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Objednávka. Cenu za predmet zákazky uhradí verejný 

obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom. Predložená faktúra bude 

vystavená na základe preberacieho protokolu potvrdeného kontaktnou osobou verejného 

obstarávateľa.  

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi. Platobná 

povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu 

poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti 

daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po 

stránke vecnej či formálnej správne vystavená, bude vrátená na doplnenie alebo prepracovanie a nová 

lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne doplnenej alebo prepracovanej faktúry. 

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

 

10. Podmienky účasti 

10.1. Osobné postavenie  

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa 

osobného postavenia - § 32 zákona:  
10.1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. e) a f) zákona. Ich splnenie uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov voči verejnému 

obstarávateľovi nepreukazuje.  

10.1.2 Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia overí z verejne 

dostupných zdrojov alebo v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné 

obstarávanie a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.  

10.1.3 Verejný obstarávateľ neuzavrie objednávku s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. 

 

Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti:  

Požiadavka bola stanovená v súlade s platnou legislatívou.  

 

10.2. Finančné a ekonomické postavenie  
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a 

ekonomického postavenia – § 33 zákona:  

Nevyžaduje sa.  

 

10.3. Technická a odborná spôsobilosť  
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a 

odbornej spôsobilosti - § 34 zákona:  

Nevyžaduje sa.  

 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH.  

Uchádzač musí predložiť vo svojej ponuke ocenenú prílohu č. 2 Výkaz výmer tejto výzvy a ocenenú 

prílohu č. 3 Návrh na plnenie kritérií tejto výzvy podpísanú uchádzačom alebo osobou oprávnenou 

konať za uchádzača.  

 

12. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 29.05.2019 do 12:00 hod. 

 

13. Miesto a spôsob predloženia ponúk:  
Ponuku je možné predložiť v elektronickej podobe alebo písomne.  



13.1. Ponuku je potrebné doručiť elektronicky na adresu:  obec@zemianskesady.sk, alebo poštou 

alebo osobne na adresu: Obec Zemianske Sady, Zemianske Sady 42, 92554 Zemianske Sady. 

13.2 Do predmetu e-mailu alebo na obálku treba uviesť heslo: „Regenerácia zelene v obci 

Zemianske Sady“ – cenová ponuka – NEOTVÁRAŤ!. 

13.3 Všetky dokumenty podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, budú 

oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú alebo 

poštovú adresu.  

13.4 Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom objednávky doručiť verejnému obstarávateľovi 

doklady a dokumenty podľa bodu 14.1 tejto výzvy aj v listinnej podobe ako originál alebo úradne 

osvedčené kópie.  

 

14. Obsah ponuky:  
Ponuka musí obsahovať:  

14.1 Ocenený Výkaz výmer (príloha č. 2 tejto výzvy) a Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 3 tejto 

výzvy) podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných 

údajov. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu 

celkom.  

14.2 Pokiaľ uchádzač vo svojej ponuke predloží verejnému obstarávateľovi ekvivalent (viď bod 16.4 

tejto výzvy), je povinný vo svojej ponuke k tomuto ekvivalentu priložiť aj opis (názov, výrobca, 

model, technické a kvalitatívne parametre...), prípadne aj fotografie (prospekty, obrázky) ním 

ponúkaného ekvivalentu, ak ich má k dispozícii. Pokiaľ uchádzač nepredloží vo svojej ponuke opisy 

(názov, výrobca, model, technické a kvalitatívne parametre...), prípadne fotografie (prospekty, 

obrázky) ním ponúkaných ekvivalentov, verejný obstarávateľ bude mať za to, že uchádzač vo svojej 

ponuke oceňuje konkrétny tovar z Výkaz výmer.  

 

15. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  
Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá 

sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty 

vyhotovené v českom jazyku.  

 

16. Ďalšie informácie:  
16.1 Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp. 

uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených vo výzve 

na predkladanie ponúk alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na 

predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku.  

16.2 Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou:  

Ing. Roman Súkeník – starosta obce, Tel: 031/7861130, 0905 547 614, E-mail: 

starostazemianskesady@mail.t-com.sk 

16.3 Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pracovných dňoch: 

Pondelok : 8:00 do 15:00, Utorok: 8:00 do 15:00, Streda: 8:00 do 15:00, Štvrtok: Nestránkový deň 

Piatok: 8:00 do 15:00, obedňajšia prestávka: od 12:00 do 13:00 hod. 

16.4 V prípade, ak niektorá položka Výkaz výmer obsahuje odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný 

postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač 

ponúknuť rovnocenný ekvivalent, ktorý má identické technické parametre a úžitkové a kvalitatívne 

vlastnosti. Ponúknutý ekvivalent musí spĺňať všetky príslušné technické normy, právne a 

bezpečnostné predpisy, týkajúce sa predmetných výrobkov.  

 

17. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:  
Do 30.09.2019.  

 

18. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 23.05.2019  
 

 

Ing. Roman Súkeník 

starosta obce 


