
 

 

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky a prieskum trhu na obstaranie služieb 

 

1. Verejný obstarávateľ Mestská časť Bratislava-Rusovce  

Vývojová 8, 851 10 Bratislava 

IČO: 00 304 611 

2. Kontaktná osoba Ing. Alexandra Mikolová 

tel.  0948 321 772 

mikolova@bratislava-rusovce.sk  

3. Druh zákazky Služba 

Hlavný kód CPV: 77211400-6 - Orezávanie stromov 

4. Predmet obstarávania: Odborný orez drevín, odvoz a likvidácia drevného odpadu 

v mestskej časti Bratislava-Rusovce 

5. Podrobnejšia špecifikácia predmetu 

obstarávania (popis činností, počet ks, 

rozmery, druh materiálu a pod.) 

Predmetom zákazky je odborný orez drevín, odvoz a likvidácia 
drevného odpadu v mestskej časti Bratislava-Rusovce (ďalej len 
„mestská časť“) v súlade so spracovaným Dokumentom 
starostlivosti o dreviny, ktorý slúži ako praktický nástroj na 
správu a rozvoj zelene v mestskej časti. Dokument starostlivosti 
o dreviny je zverejnený na:  
http://www.bratislava-
rusovce.sk/media/files/zivotne_prostredie/DSOD.pdf 
 
Ide o dreviny, ktoré sú preschnuté, v zlom zdravotnom stave, či 
poškodené predchádzajúcimi neodbornými zásahmi a vplyvom 
počasia a ich orez je nevyhnutný zo zdravotného 
i bezpečnostného hľadiska. Odbornosť orezov bude garantovaná 
prítomnosťou odborníka z oblasti arboristiky pri plnení predmetu 
zmluvy. Odbornú spôsobilosť preukáže uchádzač predložením 
platného certifikátu Akreditovaného arboristu (ETW alebo 
ekvivalent). Orezy je možné uskutočniť rebríkom, lezeckou 
technikou, alebo vysokozdvižnou plošinou, v závislosti od 
parametrov príslušnej dreviny. 
 
Súčasťou orezov je aj zabezpečenie vyčistenia priestoru po 
vykonaných prácach, odvoz a likvidácia drevného odpadu. Zber, 
odvoz a likvidácia drevného odpadu budú fakturované na 
základe skutočne realizovaných úkonov podložených vážnymi 
lístkami. 
 
Pri výkone prác musí úspešný uchádzač zachovať pravidlá 
bezpečnosti pri práci vrátane zabezpečenia manipulačného 
priestoru pod stromami, aby nedošlo k ohrozeniu a zraneniu 
osôb, prípadne poškodeniu majetku a v plnom rozsahu nesie 
zodpovednosť za prípadné škody spôsobené pri výkone jeho 
práce. Požaduje sa, aby bol výkon služieb poskytovaný v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi – najmä týkajúcimi 
sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi o nakladaní s odpadmi. 
 
Zoznam a špecifikácia drevín určených na odborný orez 
tvoria prílohu č. 1 tohto prieskumu. Návrh Zmluvy o poskytnutí 
služieb je prílohou č. 2 tohto prieskumu. 
 
V prípade potreby obhliadky, túto si je možné dohodnúť na 
vyššie uvedenom tel. čísle (viď bod č. 2 tohto prieskumu – 
kontaktná osoba). 
 
Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas celej doby trvania 
zmluvného vzťahu, t. j. najneskôr do 31. 12. 2022. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 6 700 Eur bez DPH 
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6. Lehota vykonania prieskumu: 30. 03. 2022 – 06. 04. 2022 

7. Termín odovzdania ponuky 06. 04. 2022 do 10:00 hod. 

8. Spôsob predloženia ponuky Poštou, elektronicky e-mailom alebo osobne do podateľne. 
Ponuka musí byť doručená do uplynutia lehoty na predkladanie 
ponúk podľa bodu č. 7. 

9. Adresa na zaslanie ponuky 

 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť poštou alebo osobne 

do podateľne: 

Miestny úrad MČ Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 

Bratislava 

Obálka musí byť uzavretá a viditeľne označená „Neotvárať – 

Orez, odvoz a likvidácia drevín“ alebo v prípade elektronickej 

komunikácie doručená na e-mailovú adresu: 

mikolova@bratislava-rusovce.sk 

10. Hodnotiace kritérium Najnižšia ponúknutá cena v EUR s DPH na celý predmet 

zákazky 

11. Predpokladaný termín dodania  

služby 

do 31. 10. 2022 

12. Náležitosti ponuky 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 

• - telefonický kontakt  

• - e-mailová adresa  

2. Vyplnený položkový rozpočet ceny, v členení cena bez 

DPH/s DPH 

3.  Vyplnená a podpísaná Zmluva o poskytnutí služieb 

4.  Platný certifikát Akreditovaného arboristu (ETW alebo 

ekvivalent) osoby, ktorá bude realizovať plnenie predmetu 

zmluvy 

13. Vznik záväzku Zmluva o poskytovaní služieb 

14. Formulár zverejnený na webovej 

stránke MČ Bratislava-Rusovce 

30. 03. 2022 

 

15. Otváranie ponúk  Neverejné. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 06. 04. 2022 
o 11:00 hod na Miestnom úrade MČ Bratislava-Rusovce, 
Vývojová 8, 851 10 Bratislava. 

16. Poznámka 1. Uchádzač, ktorý predloží cenovú ponuku musí byť oprávnený 
poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky; túto 
skutočnosť verejný obstarávateľ preverí vo verejne 
prístupných registroch.  

2. Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu, čo verejný obstarávateľ preverí vo verejne 
prístupných registroch. 

3. Všetky náklady spojené s prípravou a predkladaním ponuky 
znáša uchádzač sám, bez finančného nároku voči verejnému 
obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania. 

4. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať na realizáciu diela 
žiadne preddavky.  

5. V prípade potreby môže verejný obstarávateľ vysvetliť, a ak 
to bude nevyhnutné, aj doplniť informácie uvedené vo výzve 
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na predkladanie ponúk. Vysvetlenie alebo prípadné 
doplnenie informácií bude osloveným uchádzačom zaslané 
e-mailom a zverejnené na webovom sídle verejného 
obstarávateľa.  

6. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe 
zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle 
platného zákona o verejnom obstarávaní.  
 

Predložením ponuky uchádzač výslovne potvrdzuje, že:  

− súhlasí s obsahom tohto prieskumu trhu a so všetkými v ňom 
uvedenými podmienkami,  

− je dôkladne oboznámený s ich celým obsahom,  

− všetky ním predložené doklady, dokumenty, vyhlásenia a 
údaje uvedené ponuke alebo akejkoľvek inej komunikácii s 
verejným obstarávateľom týkajúcej sa tohto prieskumu trhu 
sú pravdivé a úplné,  

− predkladá iba jednu ponuku a nie je členom skupiny 
dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku,  

− spĺňa všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet 
zákazky,  

− je schopný riadne a včas dodať plnenie, ktoré bolo 
predmetom jeho ponuky a je predmetom zmluvy.  
 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:  
1. predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk v prípade:  

− žiadostí o vysvetlenie od záujemcov k predmetu zákazky,  

− iných zistení, ktoré by mohli mať vplyv na predĺženie 
lehoty na predkladanie ponúk (napríklad chyba vo výkaze 
rozpočtových položiek a pod.), 

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,  

4. zrušiť realizáciu zákazky s úspešným uchádzačom, ak v 
procese overovania verejného obstarávania bude zistené 
porušenie princípov a postupov verejného obstarávania,  

5. znížiť rozsah plnenia zákazky v závislosti od jeho finančných 
možností.  

 
V takom prípade zhotoviteľ nemá nárok na žiadne finančné 
náhrady, kompenzácie ani zmluvné pokuty. 
 
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. 
 

 

Za správnosť:                       

Ing. Alexandra Mikolová 

zodpovedný zamestnanec  

 

 

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.  

starostka 

 

 

 

V Bratislave, dňa 30. 03. 2022 


