Záhradnícke a rekreačné služby
Švermova 45
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytovanie služieb.
Organizácia Záhradnícke a rekreačné služby je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona
č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Touto cestou Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

„Kosenie plôch verejnej zelene“

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:

Záhradnícke a rekreačné služby

Adresa:

Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica

IČO:

00 183 075

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Kontaktné osoby vo veciach technických:

Ing. Janka Majerová
0918 804 401, 048/28 51 805
Ing. Michal Valent, 0918 804 409

2. Opis predmetu zákazky
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
77314100-5 – Údržba trávnikov
77300000-3 - Záhradnícke služby
3. Predmetom obstarávania zabezpečenie dodávateľa služieb na kosenie plôch verejnej zelene do času, kým
bude vyhlásené verejné obstarávanie na zabezpečenie dodávateľa v limite pre Podlimitnú zákazku na
predmet zákazky „Údržba plôch verejnej zelene“.
Podrobný opis zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Výzvy.
4. Predpokladaná hodnota zákazky:

69 330,16 Eur bez DPH
83 196,20 Eur s DPH

5. Trvanie zmluvy: odo dňa účinnosti zmluvy do ukončenia pripravovaného verejného obstarávania –
zabezpečenie poskytovateľa služby v limite pre podlimitnú zákazku na predmet zákazky „Údržba plôch
verejnej zelene“, ktorá bude zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania. Ukončením verejného
obstarávania a podpísaním zmluvy, bude zmluva na údržbu verejnej zelene vyhlásená týmto postupom –
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ukončená dohodou oboch zmluvných strán. Verejný obstarávateľ
informuje o ukončení zmluvy poskytovateľa služby.
Verejný obstarávateľ preto si vyhradzuje právo nevyčerpať celý objem zákazky – celkovú výmeru kosieb
v m2 z dôvodu ukončenia pripravovaného verejného obstarávania, – zabezpečenie dodávateľa služby
v limite pre podlimitnú zákazku na predmet zákazky „Údržba plôch verejnej zelene“.
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6. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu
verejného obstarávateľa. Zálohy nebudú poskytované.
7. Podmienky účasti uchádzačov:
Osobné postavenie: Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písme. e) a f)
Verejný obstarávateľ preto požaduje predložiť:
-

fotokópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, dodávať tovar alebo poskytnúť službu
v predmete zákazky. Pre účely tejto zákazky bude postačujúce, ak uchádzač predloží informatívny
výpis alebo internetový odkaz na register (ORSR/ŽRSR a pod.);
čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti na verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike, alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.

Finančné a ekonomické postavenie: Nepožaduje sa
Technická alebo odborná spôsobilosť: Nepožaduje sa
8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena za kosenie v EUR s DPH za 1 m2. Verejný obstarávateľ nie
je platcom DPH.
Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť Návrh na plnenie kritérií – Cenovú ponuku, ktorá je uvedená
v Prílohe č. 2. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie aj túto skutočnosť. Neúplná ponuka nebude
hodnotená.
V prípade rovnakých cenových ponúk uchádzačov – rovnaká ponúknutá cena za 1 m2 kosenia, bude verejný
obstarávateľ prihliadať na spoľahlivosť dodávateľa - Osobné dobré/ zlé skúsenosti s dodávateľom.
Ak bude celková suma zákazky – ponúknutá jednotková cena za kosenie prepočítaná celkovou výmerou
prekračovať limit pre zákazku s nízkou hodnotou, taká ponuka nebude prijatá a vyhodnocovaná.
9. Požiadavky na obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1. Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky podľa bodu 7 tejto Výzvy.
2. Čestné prehlásenie podľa bodu 7 tejto Výzvy (vzor uvedený v prílohe Výzvy).
3. Cenovú ponuku na predmet zákazky podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy podpísanú štatutárnym zástupcom
uchádzača resp. ním poverenou osobou.
10. Lehota na predkladanie ponúk: 16.05.2019 do 10:00
Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude vyhodnocovaná.
Cenové ponuky doručte poštou alebo osobne v zalepenej obálke s označením „Kosenie plôch verejnej
zelene“ na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, alebo e-mailom na adresu janka.majerova@zaaresbb.sk
v skenovanej podobe.
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Janka Majerová, referent pre verejné obstarávanie, ekonomické
oddelenie.
11. Otváranie ponúk:

Otváranie ponúk sa uskutoční 16.05.2019 o 10:30 hod., na adrese uvedenej v bode 1, ekonomické
oddelenie.
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12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma.
Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na
rokovanie o uzavretí zmluvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné obstarávanie na
zabezpečenie plnenia predmetu zákazky - ak nebude predložená ani jedna ponuka, ani jeden uchádzač
nesplní podmienky účasti, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.

V Banskej Bystrici, dňa 13.05.2019
Vypracoval: Ing. Janka Majerová, referent pre VO

PhDr. Ivan Šabo
Riaditeľ organizácie

Prílohy:
č. 1
Opis predmetu zákazky
č. 2
Cenová ponuka
č. 3
Čestné vyhlásenie
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Príloha č. 1
Opis predmetu zákazky

KOSENIE

Jedna kosba

Počet kosieb

Výmera spolu

Kosenie rovinatých plôch
bytových domov

95 411 m2

2

190 822 m2

Kosenie svahovitých
plôch bytových domov

64 206 m2

2

128 412 m2

Kosenie ruderálnych
plôch

61 013 m2

2

122 026 m2

Kosenie okolia cestných
komunikácií

57 870 m2

2

115 740 m2

Celková výmera

557 000 m2

Kosenie musí byť v súlade s STN 837019 Rozvojová a udržiavacia starostlivosť o vegetačné plochy.
Vyčistenie plôch pred kosením (vyzbieranie kameňov, konárov, komunálnych nečistôt).
Zhrabanie pokosenej trávy a odvoz na skládku BRO.
Kosenie je poskytovateľ povinný vykonávať od dňa nadobudnutia účinnosti predmetnej zmluvy na
základe samostatných objednávok od objednávateľa služby.
Pokosenie úsekov – výmery uvedenej v čiastkovej objednávke musí byť vykonané do 7 kalendárnych
dní od termínu určeného v objednávke. Plynutie predmetnej lehoty bude primerane prerušené v prípade
nepriaznivých poveternostných podmienok (dážď), ktoré objektívne bránia výkonu činnosti kosenia,
maximálne však na 3 dni.
Bezprostredne po pokosení parcely čistenie peších a cestných komunikácií od pokosenej hmoty.
Kosbu vykonať tak, aby nedošlo k znečisteniu a poškodeniu vozidiel parkujúcich na cestných
komunikáciách a parkoviskách, k znečisteniu a poškodeniu fasád bytových domov. Za prípadnú škodu
zodpovedá poskytovateľ služby v plnom rozsahu.
Pokosenú hmotu je potrebné odviesť z jednotlivých lokalít do 24 hodín po pokosení. V prípade
omeškania a spôsobenia poškodenia trávnika pôsobením neodvezenej trávy, poskytovateľ služby
uvedie trávnik do pôvodného stavu.
Pri plnení predmetu zákazky poskytovateľ služby musí postupovať tak, aby neboli poškodené cestné a
pešie komunikácie, mestský mobiliár, verejná zeleň, majetok a zdravie obyvateľov a návštevníkov
priestorov. Pri ich poškodení je potrebné okamžite upovedomiť majiteľa alebo správcu. Prípadné škody
musí škodca - poskytovateľ služby uhradiť na vlastné náklady.
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Kosbu vykonať tak, aby nedošlo ku poškodeniu kôry a kmeňov drevín, nachádzajúcich sa na plochách
verejnej zelene.
Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať službu vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú
zodpovednosť.
Zmluva na kosenie plôch verejnej zelene sa uzatvára na obdobie odo dňa účinnosti zmluvy do
ukončenia verejného obstarávania – zabezpečenie dodávateľa v limite pre podlimitnú zákazku na
predmet zákazky „Údržba plôch verejnej zelene“, ktorá bude zverejnená vo Vestníku verejného
obstarávania. Ukončením daného verejného obstarávania a podpísaním zmluvy bude zmluva na
kosenie plôch verejnej zelene vyhlásená týmto postupom – zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
ukončená dohodou oboch zmluvných strán. Verejný obstarávateľ informuje o ukončení zmluvy
poskytovateľa služby.
Poskytovateľ služby je povinný začať s výkonom zmluvy do 24 hodín od podpisu zmluvy.
Kosenie parciel okolo cestných komunikácií je potrebné realizovať do 24 hodín na jednej komunikácií,
so zberom pokosenej hmoty.
Objednávateľ je oprávnený pred prevzatím kosených parciel vykonať kontrolu. Fakturácia prebehne až
po úplnom odstránení všetkých vád a nedostatkov vzniknutých pri realizácií služby.
Fakturácia bude uskutočnená po poskytnutí služby podľa objednávky do 60 dní.
Služby vykonané bez súhlasu objednávateľa alebo v rozpore s podmienkami tejto zmluvy a konkrétnych
objednávok nebudú uhradené.
V prípade, ak dodávateľ nenastúpi v deň písomne určený objednávateľom na výkon služby, zaväzuje sa
uhradiť objednávateľovi zmluvnú ponuku vo výške ceny objednávky. Zmluvná pokuta je splatná do 5
kalendárnych dní od dňa porušenia povinnosti dodávateľom služby.
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Príloha č. 2

Návrh na plnenie kritérií
CENOVÁ PONUKA
Uchádzač
Obchodné meno:
Sídlo dodávateľa:
Oprávnená osoba:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Email:
Telefón:
Cenová ponuka
Predmet zákazky

Cena
v EUR za 1 m2
kosenia bez DPH

Výška DPH v
EUR

Cena
v EUR za 1 m2
kosenia s DPH

„Kosenie plôch verejnej
zelene“

Platca DPH: áno – nie
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu)

V ..............................................., dňa......................
uviesť miesto a dátum podpisu

.......................................................
pečiatka, podpis uchádzača

Čestné vyhlásenie
Spoločnosť ...................................................................................................
IČO: ..........................................., konajúca štatutárnym orgánom
.................................................................... , týmto čestne vyhlasuje, že
nemá uložený zákaz účasti na verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike, alebo v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V ..................................., dňa .........................

..........................................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

