
 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

 

Naše číslo:  16761/2021   

Vybavuje: Ing. Katarína Navrátilová  

Mobil: 0905 822 016 

Email: katarina.navratilova@sered.sk 

 

 

     

     

    

V Seredi, dňa 2.12.2021 

 

 

 

 

VEC: Zaslanie výzvy na predloženie cenovej ponuky 

 

Mesto Sereď, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verej-

nom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“), vykonáva prieskum trhu na predmet obstarávania: „Údržba verejnej zelene 

v meste Sereď – r. 2022“.  

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie predmetnej 

služby.   

V prílohe Vám zasielame výzvu a návrh zmluvy s prílohami a očakávame, že sa do procesu 

verejného obstarávania zapojíte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný 

predmet zákazky zadávaný postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v zmysle 

zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) , v súlade s výzvou na predkladanie po-

núk.  

 

 

 

S pozdravom  

 

 

 

   Ing. Martin Tomčányi 

primátor mesta Sereď 

 

 

Príloha: Výzva na predkladanie cenových ponúk 
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Výzva na predkladanie cenových ponúk 

zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom                     

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 

 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Mesto Sereď 

So sídlom: Námestie republiky 1176/10, Sereď 

Zastúpený: Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď 

IČO: 00306169 

E-mail: mu@sered.sk 

 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

Bc. Zuzana Vohláriková,  vedúca oddelenia ŽP MsÚ Sereď 

Telefón: 031 / 789 23 92 kl. 189, 0918 194 924 

E-mail: zuzana.vohlarikova@sered.sk 

Ing. Katarína Navrátilová, referent oddelenia ŽP 

Telefón: 031 / 789 23 92 kl. 231, 0905 822 016  

E-mail: katarina.navratilova@sered.sk 

 

 

2. Názov predmetu obstarávania: Údržba verejnej zelene 2022 

3. Slovník spoločného obstarávania (CPV): 77340000-5 

4. Opis predmetu obstarávania: 

Zabezpečenie údržby verejnej zelene v rozsahu: 

a) výrub stromov v sťažených podmienkach,  

b) orezávanie stromov pomocou stromolezeckej  techniky,  

c) orezávanie stromov, kríkov a živých plotov, 

d) frézovanie pňov, 

e) dodanie a inštalovanie bezpečnostných väzieb, 

f) arboristické posudky stromov.  

5. Cena:  

Cena predmetu obstarávania  musí byť stanovená pre predmet zákazky vo forme: 

- 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 uchádzačov súvisiace s predmetom obstarávania. 
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6. Predpokladaná hodnota zákazky: 45 000 € bez DPH  

7. Rozdelenie predmetu zákazky: NIE 

8. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE 

9.   Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:  od 1.1.2022 do 31.12.2022  

10. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2021 

11. Lehota na predkladanie ponúk a predloženie ponuky: 

a) Lehota na predkladanie ponúk je do 15.12.2021 do 12.00 hod..  

b) Cenové ponuky sa predkladajú  osobne na podateľni MsÚ Sereď alebo poštou  na  

adresu:  Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď,  

e-mailom na adresu: katarina.navratilova@sered.sk , alebo do elektronickej schránky  

mesta Sereď prostredníctvom portálu www.slovensko.sk  . 

V prípade doručenia poštou musí byť cenová ponuka v stanovenej lehote doručená na  

adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď. Dátum  

poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. 

c) 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. 

d) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR , v zložení: 

Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 1) 

Návrh zmluvy vrátane všetkých príloh (Príloha č. 2) 

Čestné vyhlásenie (Príloha č. 3) 

Doklady na splnenie podmienok v účasti podľa bodu 12. 

  

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) alebo ekvivalentnými dokladmi v  

originálnom vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto dokladu: 

-   doklad o oprávnení poskytovať služby,  ktoré sú predmetom tejto zákazky,  

-   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 (Príloha č. 3). 

12.2 Technická a odborná spôsobilosť  

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti 

podľa § 34 ods. 1 a predložiť: 

a) doklad o odbornej kvalifikácii konkrétnej osoby  zodpovednej za uskutočnenie 

služieb, ktorá  bude osobne prítomná pri výkone prác v priebehu celého času plnenia 

zmluvy:  ETW certifikát (European tree worker) európsky arborista  a ETT (European 

tree technician)  európsky arborista technik,  
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b) preukázanie min. 60 % podielu arboristických prác voči celkovému obratu 

spoločnosti  - uchádzač predloží tabuľku s uvedením faktúr za arboristické práce  za 

posledné 3 roky, 

c) min. 3 referencie odborného charakteru realizované v posledných 3 rokoch pred 

začatím obstarávacieho konania. 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, 

d) zoznam strojového a technického vybavenia, ktoré má uchádzač k dispozícii na 

poskytnutie služby.  

 

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 prijať.   

 

13. Kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet obstarávania 

v € vrátane DPH. 

14. Podmienky financovania:  Podľa zmluvy. 

15. Typ zmluvy: Na poskytnutie služby. 

 

16. Doplňujúce informácie: Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených 

s účasťou na tomto obstarávaní. 

       Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  

 

 

 

 

 

 

V Seredi dňa  2.12.2021 

 

 

Ing. Martin Tomčányi 

primátor mesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prílohy: 

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 2 Zmluva  

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie 

 


