
Výzva na predkladanie cenových ponúk 
zákazka s postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom  

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, 925 54 Zemianske Sady 
Zastúpený:   Ing. Roman Súkeník, starosta obce 
IČO:    00306339 
DIČ:    2021002368 
Telefón:  031/786 11 30 
Kontaktná osoba: Ing. Roman Súkeník, starosta obce 
E-mail:    obec@zemianskesady.sk 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): https://zemianskesady.sk/ 
 

2.Názov predmetu zákazky: 

„Výsadba novej izolačnej zelene“ 

  

 3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):  

45112710-5 Terénne úpravy trávnatých oblastí (práce) 
 
4. Opis predmetu obstarávania:   

V súvislosti s poskytnutím podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 v rámci 
Programu obnovy dediny má verejný obstarávateľ záujem o revitalizáciu verejne prístupnej 
centrálnej plochy v obci spojenú s realizáciou novej výsadby verejnej zelene. Vo vlastníctve žiadateľa, 
v centrálnej časti obce sa nachádza verejný priestor s prestárlou a nedostatočne zastúpenou zeleňou 
vhodný na revitalizáciu. Pozemok vo vlastníctve obce je o výmere cca 2632 m2.Verejný obstarávateľ 
má záujem o revitalizáciu verejného priestranstva, ktorú zabezpečí formou novej výsadby v 
existujúcom zastavanom území obce nachádzajúcom sa v uličnom priestore, v blízkosti hlavnej 
cestnej komunikácie a autobusovej zastávky. V rámci projektu sa budú realizovať terénne úpravy a 
výsadba novej zelene. Cieľom projektu je revitalizácia existujúceho verejného priestranstva obce v 
zastavanom území obce, konkrétne na parcele č.204 a 205, č.LV 402, v katastrálnom území obce 
Zemianske Sady. Revitalizácia verejného priestoru má byť zrealizovaná tak, aby esteticky, 
prevádzkovo a funkčne spĺňala nároky na moderný exteriér a zároveň rešpektovala environmentálne 
aspekty daného územia. Cieľom architektonicko-dispozičného riešenia bude zatraktívnenie verejného 
priestranstva pre občanov a návštevníkov cintorína. Revitalizácia v rámci projektu bude spĺňať 
podmienky zachovania biodiverzity, zelenej infraštruktúry a adaptácie na zmiernenie dopadov zmeny 
klímy. Práce a materiály: príprava pôdy na výsadbu, mulčovanie, hĺbenie jám, geotextília, doplnenie 
rašelinou, cereritom, bor. kôrou, kameňom, výsadba, ukotvenie, výsev trávnika a polievanie, práce a 
materiály sa budú uplatňovať na ploche cca 2 632 m2. Výsledok: 1 zrevitalizovaný priestor, 229 ks 
nových stromov a kríkov, 2 632 m2 zrevitalizovanej plochy. 
Výsadba nových drevín a zelene: nákup nových drevín a zelene: 229 ks nových drevín a zelene, 
riešená plocha nových výsadieb sa bude realizovať na ploche cca 2 632 m2. Výsledok: 1 
zrevitalizovaný priestor, 229 ks nových stromov a kríkov, 2 632 m2 zrevitalizovanej plochy. 
Podrobné informácie sú uvedené v opise predmetu zákazky a vo výkaze výmer projektu. 
 
5. Cena:  

Cena musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:  

- ako cena celkom bez DPH,  

- výška a sadzba DPH a  

- cena celkom vrátane DPH.  

 



Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania.  

 

 6. Predpokladaná hodnota zákazky: 

6 212,64 eur bez DPH  

 

 7. Rozdelenie predmetu: NIE 

  

 8. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE 

 

 9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: do 30 dní od odovzdania staveniska   

 

 10. Lehota viazanosti ponúk: do 31.10.2020 

 

11. Lehota na predkladanie ponúk: 

• lehota na predkladanie písomných ponúk je do: 19.06.2020, do 10:00 hod. V prípade 

doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Obec Zemianske 

Sady, Zemianske Sady 42, 925 54 Zemianske Sady. Dátum poštovej pečiatky nie je 

rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky 

odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na 

predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých 

chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky, je možná aj po uplynutí lehoty na 

podávanie ponúk; 

• ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne 

označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania „Výsadba novej 

izolačnej zelene“ ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača. 

 

 12. Podmienky účasti uchádzačov:  

12.1 Osobné postavenie 

• uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. e)  a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie 

dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f), 

• čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

Ostatné náležitosti ponuky: 

12.2 Návrh na plnenie kritérií   

- uchádzačom vyplnený a podpísaný rozpočet  

- uchádzačom návrh na plnenie kritérií 

 

13. Kritériá na hodnotenie ponúk:  

Najnižšia celková cena predmetu zákazky v eurách s DPH.  

 

 

    



14. Podmienky financovania:  

Verejný obstarávateľ neposkytne uchádzačovi finančnú zálohu na predmet zákazky. Splatnosť faktúry 

na predmet zákazky bude 30 dní od odovzdania a prevzatia predmetu zákazky verejným 

obstarávateľom. 

 

15. Výsledok verejného obstarávania: 

Písomná objednávka  

 

16. Doplňujúce informácie: 

1) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní, 
2) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  

 

 

V Zemianskych Sadoch, 11.06.2020 

 

   
  

 
Ing. Roman Súkeník 
       starosta obce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy výzvy: 

 

1. Opis predmetu zákazky 

2. Výkaz výmer  

3. Návrh na plnenie kritérií 

4. Čestné vyhlásenie 


