
  Obec Zeleneč | Školská 224/5 | 919 21 Zeleneč 

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK -  ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU, Obec Zeleneč 
Zelená infraštruktúra v obci Zeleneč 
  Strana 1 z 6 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

 

Obec Zeleneč ako verejný obstarávateľ zverejňuje túto výzvu na predkladanie ponúk na ďalej 
špecifikované stavebné práce, zabezpečovanú podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

1.        Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov organizácie:   Obec Zeleneč 

Adresa organizácie:    Školská 224/5, 919 21 Zeleneč 

IČO:      00313211 

Štatutárny zástupca:     Ing. Daniela Mizerová 

 

Miesto pre získanie viac informácií: PROTEUS s.r.o., Špačinská cesta 42, 917 01 Trnava 

Kontaktná osoba:   Boris Princ 

E – mail:    agentura-vo@proteus-vo.sk 

Telefón:    0905 703 285 

 

2. Názov predmetu zákazky: 

Zelená infraštruktúra v obci Zeleneč 

 

3. Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je vybudovanie protipovodňovej ochrany v obci. Všetky potrebné informácie sú 
uvedené v opise predmetu zákazky, ktorý tvorí výkaz výmer (príloha č. 2) a projektová dokumentácia 
(príloha č. 1 výzvy). 

 

Dôležité upozornenie: 

Pokiaľ sa v dokumentáciách použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, výrobok, alebo typ výrobku – 
tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne 
opísať predmet zákazky. V takýchto prípadoch platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné 
alebo lepšie plnenie v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Obhliadka: 

Záujemcom sa odporúča dohodnúť si s verejným obstarávateľom obhliadku miesta realizácie pre 
prípravu ponuky. Obhliadka miesta realizácie je dobrovoľná a neúčasť na obhliadke nebude mať za 
následok vylúčenie uchádzača z verejného obstarávania.  

Termín obhliadky je možné dohodnúť na t.č.: 0918 366 494, 033-5541 142, Ing. Mizerová, starostka. 

 
4. Miesto dodania predmetu zákazky: 

k. ú. Zeleneč, p.č. 415/1, 278/1, 278/29 
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5. Nomenklatúra / Klasifikácia CPV: 

Hlavný slovník verejného obstarávania: 

77315000-1 Výsadba 

45112700-2 Terénne úpravy 

77310000-6 Výsadba a údržba zelených plôch 

77311000-3 Údržba okrasných a rekreačných záhrad 

77312100-1 Likvidácia buriny 

 

6. Množstvo, alebo rozsah predmetu zákazky: 

V zmysle bodu 3. Opis predmetu zákazky a následne prílohy č. 2 

 

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

Nie 

 

8. Možnosť predloženia variantných riešení: 

Nie 

 

9. Trvanie zmluvy, alebo lehota pre skončenie zákazky:  

Predpokladaný termín realizácie je naviazaný na získanie nenávratných finančných prostriedkov. Dĺžka 
realizácie je maximálne 4 mesiace. 

 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky, alebo odkaz na dokumenty, v 
ktorých sa uvádzajú: 

Zákazka bude spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu a rozpočtu obce.  

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 

Prioritná os: 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie 

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach 
prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na 
zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku 

Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16 

 

11. Predpokladaná hodnota zákazky: 

79.367,19 EUR bez DPH 

 

12. Podmienky účasti uchádzačov a požiadavky na ostatné náležitosti ponuky: 

Uchádzač musí: 

- byť oprávnený realizovať predmet zákazky;  

https://maps.google.com/?q=SC431-2017-16&entry=gmail&source=g
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- mať skúsenosti s rovnakými alebo obdobnými zákazkami. 

Uchádzač v ponuke predloží nasledujúce dokumenty: 

- Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo 
živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov 
alebo výpis z obchodného registra), postačuje kópia alebo výpis vytlačený z internetu; 

- Vyplnený návrh na plnenie kritérií (Krycí list ponuky) uvedený v Prílohe č. 3 tejto výzvy; 

- Štruktúrovanú cenovú ponuku – ocenený výkaz výmer uvedený v Prílohe č. 2 v listinnej forme 
podpísaný a opečiatkovaný uchádzačom ako aj elektronickú verziu oceneného výkazu výmer na CD 
alebo DVD; 

- Zoznam minimálne jednej zákazky týkajúcej sa stavebných prác rovnakého alebo podobného 
charakteru ako je predmet zákazky (t.j. výsadba, terénne úpravy, údržba záhrad, likvidácia buriny) 
uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov s uvedením údajov:  

- názov/obchodné meno a sídlo objednávateľa, 

- predmet zmluvy a jeho stručný opis, 

- miesto plnenia zmluvy, 

- čas plnenia zmluvy (od - do), 

- skutočný termín plnenia zmluvy, 

- vyhlásenie o uspokojivom uskutočnení prác podľa zmluvných podmienok,  

- identifikáciu kontaktnej osoby objednávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, telefonický a e-

mailový kontakt. 

Finančný objem zákaziek nebude posudzovaný; 

- Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH predloží čestné vyhlásenie vypracované podľa Prílohy č. 4; 

- Údaje o odbornej kvalifikácii minimálne jednej osoby zodpovednej za realizáciu stavebných prác. 
Požaduje sa, aby zodpovedná osoba bola odborne spôsobilá pre oblasť predmetnej zákazky (t.j. 
výsadba, terénne úpravy, údržba záhrad, likvidácia buriny) a to podľa zákona č. 138/1992 Zb. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, 
resp. aby zodpovedná osoba mala obdobné osvedčenie vydané príslušným orgánom v krajine sídla 
osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác alebo aby mala zodpovedná osoba minimálne 
stredoškolské vzdelanie v odbore záhradník, záhradníctvo, krajinárske úpravy a tvorba krajiny alebo 
ekvivalent. Postačuje kópia dokladu o vzdelaní, resp. odbornej kvalifikácii; 

- Čestné vyhlásenie osoby zodpovedná za realizáciu stavebných prác, že bude uchádzačovi plne k 
dispozícii pri plnení predmetu zákazky v prípade, že bude uchádzač v tejto zákazke úspešný a 
stručný profesijný životopis, ktorého súčasťou bude aj prehľad minimálne 1 realizovaného 
projektu/stavby s vlastnoručným podpisom zodpovednej osoby; 

- Čestné vyhlásenie uchádzača, či je s osobou zodpovednou za realizáciu stavebných prác v 
pracovno-právnom vzťahu. V prípade, že uchádzač nie je so zodpovednou osobou v pracovno-
právnom vzťahu, predloží iný dôkaz o spolupráci s uchádzačom a doklad zodpovednej osoby 
o oprávnení podnikať v predmetnej oblasti. Postačuje kópia alebo výpis vytlačený z internetu; 

- Stručný vecný, časový a finančný harmonogram prác pre celú stavbu v štruktúre podľa položiek 
Štruktúrovaného rozpočtu cien. 

 

13. Doplňujúce informácie o predmete zákazky:  
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S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo. Pred podpisom Zmluvy o dielo úspešný 
uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi: 

- Originál, alebo úradne osvedčená kópia referencií o úspešnej realizácii minimálne jednej zákazky 
týkajúcich sa stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (t.j. 
výsadba, terénne úpravy, údržba záhrad, likvidácia buriny) uskutočnených za predchádzajúcich 5 
rokov, ktoré boli súčasťou zoznamu predloženého v ponuke. Referencie musia obsahovať 
minimálne:   

 názov/obchodné meno a sídlo objednávateľa, 

 predmet zmluvy a jeho stručný opis, 

 miesto plnenia zmluvy, 

 čas plnenia zmluvy (od - do), 

 skutočný termín plnenia zmluvy, 

 vyhlásenie o uspokojivom uskutočnení prác podľa zmluvných podmienok,  

 identifikáciu kontaktnej osoby objednávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, telefonický a e-
mailový kontakt; 

 podpis zodpovednej osoby objednávateľa. 

- Štruktúrovanú cenovú ponuku – ocenený výkaz výmer v elektronickej forme na pamäťovom médiu 
(CD/DVD) v prípade, že nebola súčasťou ponuky.  

 

14. Lehota a spôsob predkladania ponúk:  

Do 17.01.2018, 9:00 hod. Akceptuje sa doručenie poštou, kuriérom alebo osobne na adresu: 

 

Poštou: 

PROTEUS s.r.o. 

P.O.BOX 174 

PAŽITNÁ 68 

917 01 Trnava 

 

Osobne alebo kuriérom: 

PROTEUS s.r.o. 

Špačinská cesta 42 

917 01 Trnava 

 

Označenie obálky: 

Adresát:   PROTEUS s.r.o. a adresa podľa spôsobu doručenia uvedeného vyššie 

Názov zákazky:   „Zelená infraštruktúra v obci Zeleneč – NEOTVÁRAŤ“ 

Odosielateľ:   Názov, kontaktná adresa (alebo adresa sídla) 

 

15. Lehota viazanosti ponúk:  

Do 31.12.2018. 

 

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
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Ponuky budú vyhodnotené štatutárnym zástupcom verejného obstarávateľa podľa nasledujúcich  
kritérií: 

Názov: Celková cena s DPH v EUR 

 

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo toto 
zadávanie zákazky vyhlásené, ak aspoň dve predložené ponuky nesplnia podmienky účasti alebo aspoň 
dve predložené ponuky nebudú zodpovedať určeným požiadavkám na obstarávané stavebné práce.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo realizovať dodanie len tie časti stavebných prác, na ktoré 
bude mať k dispozícii finančné prostriedky.  

Zmluva o dielo uvedená v prílohe č. 5 je návrh a je uvedená informatívne, nie je potrebné ju vyplniť. 

Uchádzač predložením ponuky súhlasí s podmienkami uvedenými v tejto výzve. 

 

 

Výzvu na predkladanie ponúk vypracoval:               Dátum: 

 

 

 

..............................       .............................. 

Boris Princ, PROTEUS s.r.o. 

 

 

Výzvu na predkladanie ponúk schválil:       Dátum: 

 

 

 

..............................       .............................. 

Ing. Daniela Mizerová, starostka obce Zeleneč 
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Prílohy: 

 

 

 

 

 


