
 
GYMNÁZIUM IVANA HORVÁTHA, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava 

web: horvatha.edupage.org 

kontakt: +421 2 43 41 30 68 

 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

 
na zadanie zákazky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov na: 
 

 
Orez a výrub drevín v areáli školy 

 
 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov: Gymnázium Ivana Horvátha 
Sídlo:   Ivana Horvátha 14 
PSČ :   821 03 Bratislava 
Mesto/obec: Bratislava - Ružinov 
Štát : Slovenská republika 
IČO: 17337062 
Kontaktná osoba: RNDr. Eva Stanková 
Telefón: +421 2 43 42 36 77 
e-mail: skola@horvatha.sk 

 
2) Typ zmluvy: 
  Objednávka na predmet zákazky 

 
3) Miesto: 
   Gymnázium Ivana Horvátha 
    Ivana Horvátha 14 
    821 03 Bratislava 

 
4) Predmet zákazky: 

Predmetom zadania je orez a výrub drevín v areáli školy Gymnázia Ivana Horvátha. 
Je nutná obhliadka miesta plnenia, ktorú verejný obstarávateľ umožňuje vykonať  
po dohovore.  

 
4.1. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Predmetom zadania je orez a výrub stromov podľa Prílohy č.1 „Posúdenie 
prevádzkovej bezpečnosti drevín“, Príloha č. 2 „Kópia katastrálnej mapy“ 
nachádzajúcich sa v areáli školy do potrebnej výšky (nutná plošina).  Zákazka zahŕňa 
orez, výrub, odvoz a zhodnotenie odpadu. 

Výruby alebo orezy musia byť vykonávané v súlade s nasledovnými normami, 
zákonmi, vyhláškami a predpismi: STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana 
stromovej vegetácie, Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a 
vykonávacou vyhláškou č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov BOZP. 

. 

Podmienkou je, že práce budú vykonané odborne spôsobilou organizáciou - 
akreditovanými arboristami alebo pracovníkmi, ktorí sú držiteľmi certifikátu EAC 
european treeworker/treetechnician, Český certifikovaný arborista/konzultant, FLL 
zertifizierter Baumkontroleur alebo ekvivalentného certifikátu 

Obhliadku areálu je možné uskutočniť po telefonickom dohodnutí v čase  
od 8:00 – 14:00 v pracovné dni. 



5) Možnosť rozdelenie cenovej ponuky: 
   Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť. 
 
6) Predpokladaná hodnota celej zákazky v EUR s DPH: 
 Max do 12 000,00 €. Cena uvedená v cenovej ponuke predložená uchádzačom musí byť 
predložená vrátane práce, dopravy, režijných nákladov. Cena je konečná. 

 
7) Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 
Dňa 26. 08. 2019   do 12:00 hod. 
Ponuku doručiť e-mailom na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy, osobne alebo poštou 
na tú istú adresu. 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Cenová ponuka bude obsahovať cenu v EUR s DPH.    
 
8) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
Do 25. októbra 2019. 

 
9) Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov obstarávateľa formou 
bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doručenia. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje. 

 
10) Požadované doklady 
 Doklad o oprávnení dodávať službu a podnikať v predmete zákazky. 
 

      Požaduje sa predloženie naskenovaného originálu alebo riadne overenej kópie: 
a) dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu podľa § 32 ods. 1  
písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) - živnostenské 
oprávnenie alebo výpis z obchodného registra alebo potvrdenie príslušného orgánu,  
v ktorom musí byt' zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie - 
poskytnutie požadovaného predmetu zákazky. 

 

Pozn.: Verejný obstarávateľ považuje podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 
ods. 1 písm. e) za splnenú zápisom uchádzača do zoznamu hospodárskych subjektov 
podľa § 152 zákona. 
 
b) čestného vyhlásenia podpísaného oprávnenou osobou uchádzača, že uchádzač spĺňa 
podmienky osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 zákona.  

 
11) Obsah ponuky 
Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: 

 Doklad o oprávnení podnikať 

 Doklad o odbornej spôsobilosti 

 Čestné vyhlásenie k podmienkam zákazky 

 Čestné vyhlásenie týkajúce sa splnenia podmienok osobného postavenia v zmysle 
§ 32 ods. 1  zákona 

 vyplnená a oprávnenou osobou podpísaná Priloha č. 3 ,,Formulár pre prieskum 
trhu,, 
o Cenová ponuka na predmet obstarávania musí byť uvedená spolu s rozpisom 

prác. Cena musí byť konečná, t. j. musia v nej byť započítané všetky náklady 
dodávateľa služby, vrátane dopravy, cena bez DPH, cena s DPH, celková 
cena zákazky. 

  



12) Kritéria na hodnotenie ponúk 
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky na základe najlepšieho pomeru   

ceny na celý predmet obstarávania s DPH vrátane všetkých prác a kvality.  

Ponuky uchádzačov, ktoré splnili podmienky a neboli z prieskumu trhu vylúčené , budú 
vyhodnocované podľa „Kritéria na vyhodnotenie ponúk“, ktoré tvoria Prílohu č. 4. 
Ponuky budú komisionálne vyhodnotené.  
Ponuky predložené po termíne nebudú zaradené do vyhodnocovania ponúk. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky. 
Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky. 
 
13) Ďalšie informácie: 
Ďalšie informácie poskytne kontaktná osoba uvedená v bode 1 tejto výzvy. 
 
14) Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky  
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov:  
- nebude predložená ani jedna ponuka,  

- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym 
požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,  

- ak ponuky prevýšia rozpočet verejného obstarávateľa, 

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 
 
 
Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú 
spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 
 
 
V Bratislave, dňa 22. 07. 2019 
 
 
 
 
 
 
 RNDr. Eva Stanková 
 riaditeľka 

 

 
 


