Určenie predpokladanej ceny zákazky
a
Prieskum trhu na obstaranie služieb
1. Verejný obstarávateľ

2. Kontaktná osoba

3. Druh zákazky
4. Predmet obstarávania:
5. Podrobnejšia špecifikácia
predmetu obstarávania

Mestská časť Bratislava-Rusovce
Vývojová 8, 851 10 Bratislava
IČO: 00 304 611
Martina Zuberská
tel. 0917 621 193
prednostka@bratislava-rusovce.sk
Služba
Vypracovanie Dokumentu starostlivosti o dreviny
v mestskej časti Bratislava-Rusovce
Predmetom zákazky je vypracovanie Dokumentu starostlivosti
o dreviny pre územie mestskej časti Bratislava-Rusovce (ďalej
len „mestská časť“), ktorý bude usmerňovať nielen samotnú
starostlivosť o dreviny v zmysle § 54 ods. 19 zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov, ale bude tiež slúžiť ako praktický nástroj na správu a
rozvoj zelene v mestskej časti.
V súlade s vyhláškou MŽP č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, musí
Dokument starostlivosti o dreviny obsahovať min. tieto základné
časti: 1. Analýza súčasného výskytu a stavu drevín,
zhodnotenie ich ekologického, krajinotvorného, estetického a
kultúrnohistorického významu, 2. Návrhy rámcových opatrení
týkajúcich sa starostlivosti o dreviny, 3. Zoznam a vymedzenie
pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu, 4. Katastrálna
mapa s územným priemetom výskytu drevín a pozemkov
vhodných na náhradnú výsadbu.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby Dokument starostlivosti o
dreviny okrem iného zahŕňal aj nasledovné oblasti:
• rozbor existujúcich dokumentov (t. j. dokumentov už
spracovaných pre mestskú časť) osobitne z hľadiska
ochrany prírody a krajiny,
• vyhodnotenie zelenej infraštruktúry v mestskej časti
(typy a prvky zelenej infraštruktúry, funkcie a ich
zhodnotenie),
• zmapovanie a popísanie verejných priestorov (funkcie
verejnej zelene, napr. reprezentačná
a zhromažďovacia, rekreačná pobytová, životné
prostredie/regulačné ekosystémové služby/,
biodiverzita/priestor pre úkryt a potravu) v intraviláne
(zastavanej časti) mestskej časti aj s popisom
existujúcich drevín a ich zdravotného stavu,
• návrh náhradnej výsadby vrátane navrhovaného
druhového zloženia pre jednotlivé plochy podľa ich
funkcie,
a v členení na nasledujúce typy zelene (v prípade, ak to bude
aplikovateľné): parky a iné typy verejnej zelene; zeleň
v obytných územiach; historická zeleň; zeleň pri občianskej
vybavenosti; ostatná zeleň, zeleň pri výrobných a priemyselných
areáloch; zeleň na budovách; prvky zelenej infraštruktúry
určené na inflitráciu zrážkovej vody, človekom vytvorené

mokrade a retenčné jazierka, vegetačné koreňové čistiarne
odpadových vôd, zelené inﬁltračné pásy, zelené priepustné
spevnené plochy a i.; krajinná zeleň v sídle; iná nevyužívaná
zeleň.
Súčasťou Dokumentu starostlivosti o dreviny bude aj rámcový
návrh starostlivosti o plochy zelene a rámcový návrh
starostlivosti o kvitnúce lúky.
Súčasťou predmetu zákazky je aj vypracovanie Realizačného
projektu výsadby pre účely národného projektu „Zelené obce“,
ktorý bude definovať miesto, spôsob a rozsah realizácie
vegetačných prvkov, vrátane typu vegetačných prvkov, a to
v súlade s metodickou príručkou poskytovateľa podpory, ktorým
je Slovenská agentúra životného prostredia. Bližšie informácie:
www.zeleneobce.sk
Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 30. 11. 2019.
Predpokladaná hodnota zákazky: 5 000 Eur bez DPH

6. Lehota vykonania prieskumu:
7. Termín odovzdania ponuky
8. Spôsob predloženia ponuky
9. Adresa na zaslanie ponuky

10. Hodnotiace kritérium
11. Predpokladaný termín
dodania služby
12. Obsah ponuky
•
•
•
•
•
•
•
•

Hlavný kód CPV: 71222100-1 Služby na mapovanie mestských
oblastí
05. 06. 2019 – 13. 06. 2019
DO 13. 06. 2019 do 10:00 hod.
Ponuky doručené po tomto termíne nebudú zohľadnené.
Poštou alebo osobne do podateľne alebo
elektronicky e-mailom.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť poštou alebo osobne
do podateľne:
Miestny úrad MČ Bratislava-Rusovce, Vývojová ulica č. 8,
851 10 Bratislava
Obálka musí byť uzavretá a viditeľne označená „Neotvárať –
Dokument starostlivosti o dreviny v mestskej časti BratislavaRusovce“
alebo v prípade elektronickej komunikácie doručená na emailovú adresu: prednostka@bratislava-rusovce.sk
Najnižšia ponúknutá cena v EUR s DPH na celý predmet
zákazky
Najneskôr do 15. 10. 2019, pričom realizačný projekt výsadby
je poskytovateľ služby povinný predložiť najneskôr do 15. 08.
2019.
1. Identifikácia účastníka
- presný názov PO/FO
- úplná adresa sídla, adresa pre poštový styk
- IČO
- DIČ
- IČ DPH
- meno a priezvisko osoby na komunikáciu o ponuke
- tel. kontakt
- e-mailová adresa
2. Doklady (jeden z uvedených)
- výpis zo obchodného registra alebo živnostenského registra
alebo iný obdobný, oprávnenie/osvedčenie o získaní odbornej
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13. Vznik záväzku
14. Formulár zverejnený na web
stránke MČ
15. Otváranie ponúk

16. Poznámka

spôsobilosti
Poskytovateľ služby musí byť zapísaný v zozname odborne
spôsobilých osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany
prírody a krajiny.
3. Cena
- bez DPH
- s DPH
Zmluva o poskytovaní služieb
05. 06. 2019
Neverejné.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa
13. 06. 2019 o 11:00 hod. na Miestnom úrade MČ BratislavaRusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava
Pokiaľ predložená ponuka nepresiahne výšku finančných
prostriedkov uvedených v bode 5 tohto prieskumu, ponuka
bude zároveň slúžiť pre účely zadania zákazky, t. j. samotného
prieskumu trhu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
1. predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk:
− v prípade otázok od záujemcov k predmetu zákazky, ktoré
budú vyžadovať doplnenie poskytnutých informácií,
− iných zistení týkajúcich sa poskytnutých informácií, ktoré
by mohli mať vplyv na predĺženie lehoty na predkladanie
ponúk.
2. neprijať ani
jednu
z
predložených
ponúk,
ak
ponuková cena nebude vyhovovať finančným možnostiam
verejného obstarávateľa,
3. na základe predložených ponúk nevybrať ani jednu z ponúk
a zrušiť súťaž.

Za správnosť:
Martina Zuberská
prednostka MÚ MČ Bratislava-Rusovce
Za verejného obstarávateľa:
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.
starostka MČ Bratislava-Rusovce
V Bratislave, dňa 05. 06. 2019
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