Príloha č.1

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
ZÁKAZKA NA DODANIE TOVAROV, VRÁTANE PRÍSLUŠNÝCH SLUŽIEB
(v súlade s § 9 zákona ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov)

“ Arboristické ošetrovanie stromov v Parku Š. Moysesa v Žiari nad Hronom ”
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov : Mesto Žiar nad Hronom
Sídlo : Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO : 00321125
Telefón : 045/678 71 24
Fax : 045/6787155
Kontaktná osoba verejného obstarávateľa pre styk s uchádzačmi : Ing. Marcela Gendiarová
e-mail : marcela.gendiarova@ziar.sk Telefón : 045-6787124,
Fax: 045-6787155
2. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah :
Predmetom zákazky je arboristické ošetrovanie vybraných 20 ks stromov - Tilia sp. - 19 ks, Carpinus
betulus – 1 v areáli parku Š. Moysesa v Žiari nad Hronom (areál MINIZOO, aleja od kúpaliska po ul.
Partizánsku). Realizácia komplexného zdravotného rezu – primárny udržiavací rez.
Špeciálne zásahy:
V prípade zistenia potreby pri stromolezeckej kontrole počas realizácie, cielená stabilizačná redukcia
nestabilných častí korún, alebo stabilizácia pomocou dynamického viazania.

3.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky :

3.1

Park Š. Moysesa v Žiari nad Hronom

3.2 Termín uskutočnenia požadovanej služby do 31.06.2015
4.

Predpokladaná hodnota zákazky : 5 000 € s DPH

5.
5.1

Komplexnosť dodávky
Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie .Predmet zákazky nie je možné predkladať na jednotlivé časti

5.2

Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky

6.

Variantné riešenie: Neumožňuje sa

7.

Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta. Predmet zákazky sa bude financovať formou
bezhotovostného platobného styku na základe na základe skutočného dodania. Lehota splatnosti faktúry
je 15 dní odo dňa doručenia. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje.

8. Podmienky účasti záujemcov:
Osobné postavenie:
§ 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní – uchádzač predloží neoverenú fotokópiu dokladu
o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (podľa § 26 ods. 1.
písm. f) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona 25/2006 Z. z.), v ktorom preukáže, že je oprávnený
poskytovať predmet zákazky.
Ďalšie požiadavky:
Prehlásenie uchádzača, že pri práci budú dodržiavané normy, technológie a legislatíva:
STN 837010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie
Zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny
Standard péče o přírodu a krajinu 02002/2012 – řada A
Arboristické standardy SPPK 02 002/2012 – Řez stromu
Realizátor prác musí vlastniť minimálne jeden z platných certifikátov v EU:
1.ETW-European Tree Worker - EAC (European
Arboricultural Council) : http://www.eac-arboriculture.com/en/default.aspx

2. ISA Certified arborist - http://www.isa-arbor.com/Certification/index.aspx
na Slovensku zastúpená ISA : ISA Slovensko www.isa.arbor.sk
3. CCA - Český certifikovaný arborista : http://arborista.mendelu.cz/
4. ISA akreditovaný arborista v rámci ISA Slovensko www.isa-arbor.sk
Kópiu certifikátu je nutné doložiť k cenovej ponuke spolu s ostatnou dokumentáciou. Originál
alebo overenú kópiu dokladá iba úspešný uchádzač.
Referencie : súpis zákaziek realizovaných v danej špecializácii za posledné min. 3 roky + kontakty na
investorov, adresa, č. telefónu.

9.

Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Obhliadka stromov určených na ošetrovanie sa bude
konať na základe dohody uskutočnenej telefonicky, mailom alebo písomne. Cenová ponuka, môže byť
spracovaná aj bez vykonania obhliadky uchádzačom.
Termín obhliadky: do 30.04.2015.

10. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a. Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 13.02.2015, čas : do 10:00 hod.

b. Doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. Tejto výzvy a osobne na tej istej adrese,
v uzatvorenom obale označenom „Prieskum trhu - Arboristické ošetrovanie stromov v Parku Š.
Moysesa v Žiari nad Hronom “ – NEOTVÁRAŤ.
c. Ponuky sa prekladajú v slovenskom jazyku a €.
11. Spôsob stanovenia ceny:
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1196 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov. Záujemca je povinný do celkovej ceny zahrnúť aj všetky
ostatné náklady spojené s poskytnutím služby.
Navrhovaná cena musí byť stanovená ako cena maximálna a vyjadrená v (€) za celý predmet zákazky.
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH jeho cena sa bude brať ako cena vrátane DPH (zákon č.
18/1996 Z. z. o cenách, § 3 ods. 3).
Cena zahŕňa všetky náklady na prevedenie ošetrenia (materiál, technické vybavenie, vyčistenie okolia
stromu, zhromaždenie drevnej hmoty a haluziny na určené miesta v areáli parku). Odvoz a spracovanie
biologického odpadu zabezpečí investor.

11.

Kritériá na hodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky v súlade s § 35 ods. 1 písm.b) – najnižšej ceny.
Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia celková cena v € s DPH za predmet
zákazky - Arboristické ošetrovanie stromov v Parku Š. Moysesa v Žiari nad Hronom.
Cenová ponuka bude zaslaná formou nasledujúcej tabuľky:

Kritérium

Celková cena spolu
v € s DPH

Celková cena v € s DPH za predmet zákazky – Arboristické
ošetrovanie stromov v Parku Š. Moysesa v Žiari nad Hronom

.

12. Lehota viazanosti ponúk:
Do 30.06.2015
13. Obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky:
Výsledkom bude zmluva na poskytnutie služby predmetu zákazky.

14.

Zábezpeka ponúk:
Nepožaduje sa

15. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská
Zákazka nie je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská

16.

Ďalšie informácie:
V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere
najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou (§9 ods. 9 zákona
č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov) nie je možné podať námietky.

V Žiari nad Hronom, 03.02.2015
Ing. Ján Vinarčík
vedúci odboru ŽP

