
 

      

                                                                           
 
 
 
 
Vec: Výzva na predkladanie ponúk 
 
 
I. Identifikácia verejného obstarávate
 
Názov a sídlo: VITALITA n. o.
IČO: 36084328 
Kontaktná osoba: Ing. Magdalena Scheberová
e-mail: mscheberova@centrum.sk
telefón: 0904 214 255 
 
II. Názov zákazky:                                                                                         
 

„Rúbanie stromov a s
 
III. Opis predmetu zákazky:
 

Obec Lehnice leží v 
Dunajskej Stredy. Riešeným záujmovým územím je historický park okolo kaštie
storočia, ktorý má prírodno-krajinný charakter. Park svojou rozlohou, umiestnením, usporiadaním 
svojou flórou a faunou je typickou žitnoostrovskou krajinou. 
toto územie je väčšinu roka vystavené západným až severozápadným vetrom. Najsilnejšie vetry sú 
v marci. Ozajstná zima trvá cca 40 dní.

Na základe inventarizácie a
výrub chorých a starých, resp. nevhodne vysadených drevín. Inventarizácia bola vykonaná na 
základe prieskumu v teréne v 
1:500. Cieľom výrubu drevín je návrh nového usporiadania výsadby, odstránenie prestárlych 
a chorých, škodcami napadnutých drevín a

Celková rozloha parku je cca 10 ha, celý areál je rovinatý, okrem mierne zosvahovanej 
plochy okolo kaštieľa.                                                             

Dreviny, ktoré sú navrhnuté na okamžitý výrub sú v
prípadne červeným sprejom. Stromy pred za
zodpovednou osobou verejného obstarávate

Pne je potrebné odfrézova
na zotletie. 

Uchádzač vo svojej ponuke zoh
vyfrézovaním pňov a likvidáciou drevného odpadu

Verejný obstarávateľ vlastní platné výrubové rozhodnutie v
 
IV. Predpokladaná hodnota zákazky:
 
cca 12 000.-€ bez DPH 
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Výzva na predkladanie ponúk  

I. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

sídlo: VITALITA n. o. LEHNICE, Lehnice 113, 930 37 Lehnice 

Kontaktná osoba: Ing. Magdalena Scheberová 
mail: mscheberova@centrum.sk 

II. Názov zákazky:                                                                                         

s tým spojené činnosti v Parku pri kaštieli v

III. Opis predmetu zákazky: 

 Podunajskej nížine, v centrálnej časti Žitné
iešeným záujmovým územím je historický park okolo kaštie

krajinný charakter. Park svojou rozlohou, umiestnením, usporiadaním 
faunou je typickou žitnoostrovskou krajinou. Čo sa týka klimatických 

šinu roka vystavené západným až severozápadným vetrom. Najsilnejšie vetry sú 
marci. Ozajstná zima trvá cca 40 dní. 

Na základe inventarizácie a hodnotenia súčasného stavu porastu sa vypracoval návrh na 
resp. nevhodne vysadených drevín. Inventarizácia bola vykonaná na 

 decembri 2008 a v októbri 2009 na podklade situácie parku v
om výrubu drevín je návrh nového usporiadania výsadby, odstránenie prestárlych 

orých, škodcami napadnutých drevín a kríkov podľa zoznamu. Výrub je rozdelený na etapy
Celková rozloha parku je cca 10 ha, celý areál je rovinatý, okrem mierne zosvahovanej 

a.                                                                                                                                       
Dreviny, ktoré sú navrhnuté na okamžitý výrub sú v teréne označené 

erveným sprejom. Stromy pred začatím výrubových prác budú odsúhlasené 
bou verejného obstarávateľa. 

Pne je potrebné odfrézovať pňovou frézou na úroveň 30 cm pod úrove

 vo svojej ponuke zohľadní všetky náklady spojené rúbaním stromov, 
likvidáciou drevného odpadu. 

ľ vlastní platné výrubové rozhodnutie v zmysle zákona 543/2002.

IV. Predpokladaná hodnota zákazky: 

II. Názov zákazky:                                                                                                                                   

Parku pri kaštieli v  obci Lehnice“ 

asti Žitného ostrova, 13 km od 
iešeným záujmovým územím je historický park okolo kaštieľa zo začiatku 20. 

krajinný charakter. Park svojou rozlohou, umiestnením, usporiadaním 
o sa týka klimatických pomerov, 

šinu roka vystavené západným až severozápadným vetrom. Najsilnejšie vetry sú 

asného stavu porastu sa vypracoval návrh na 
resp. nevhodne vysadených drevín. Inventarizácia bola vykonaná na 

októbri 2009 na podklade situácie parku v mierke 
om výrubu drevín je návrh nového usporiadania výsadby, odstránenie prestárlych 

a zoznamu. Výrub je rozdelený na etapy 
Celková rozloha parku je cca 10 ha, celý areál je rovinatý, okrem mierne zosvahovanej 

                                                                           
teréne označené červeným terčíkom, 

atím výrubových prác budú odsúhlasené 

 30 cm pod úroveň terénu a ponechať 

adní všetky náklady spojené rúbaním stromov, 

zmysle zákona 543/2002. 
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V. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, trvanie zmluvy  
 
- Zmluva o dielo 
- Trvanie zmluvy: 30 dní 
 
VI. Financovanie predmetu zákazky 
 

Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a zo zdrojov NFP 
o ktoré pridelenie ktorých verejný obstarávateľ požiadal – v rámci projektu Memory of  Nature – 
Pamäť prírody, revitalizácia a zachovanie prírodných kultúrnych pamiatok v Česko – Slovenskom 
pohraničí. 

Lehota splatnosti faktúr –  do  30 dní 
Verejný obstarávateľ neposkytne zálohu na uskutočnenie predmetu zákazky. 

 
VII. Podmienky účasti 
 

Uchádzač musí spĺňať podmienku osobného postavenia podľa § 26 ods. 1) písm. f) zákona 
25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,. 

Uchádzač splní podmienku účasti predložením kópie dokladu, ktorý preukazuje, že 
uchádzač je oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu a uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu  
na predmetu zákazky („Rúbanie stromov a s tým spojené činnosti v Parku pri kaštieli v obci 
Lehnice“), na ktorú predkladá ponuku (Výpis z obchodného registra alebo Živnostenského registra 
alebo iného profesijného registra). 
 
VIII. Obsah ponuky  
 
1. Kópia dokladu o oprávnení podnikať. 
2. Ponuka vypracovaná na základe opisu predmetu zákazky – príloha č.2 k tejto Výzve, t.j. 
uchádzač vo svojej ponuke zohľadní všetky známe skutočnosti. 
3. Ocenený „Položkovitý zoznam požadovaných činností k oceneniu“. 
4. Vypracovaný harmonogram výrubu stromov, vyfrézovania pňov a likvidácie drevného odpadu 
v členení na jednotlivé dni. 
 
Upozornenie: výrub stromov v predloženom  harmonograme, podpísanom štatutárnym zástupcom 
uchádzača,  musí byť ukončený do 31. 3. 2015 
 
IX. Predkladanie ponúk 
 
Ponuku je potrebné doručiť: 
9.1. na adresu osoby poverenej verejným obstarávaním 
9.2. v lehote na predkladanie ponúk  
9.3. v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla podnikania uchádzača. 
9.4. obal ponuky musí byť označený textom: „Výrub stromov“, a formulkou „neotvára ť“. 
 
Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi neotvorená. 
 
1. Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača, ponuky sa doručujú 
v písomnej forme a to poštou, kuriérom alebo osobne. Rozhodujúci je dátum doručenia 
ponuky, teda ponuky musí byť doručená do 25. 2. 2015 (streda) do 10:00 hod. 
 
2. Miesto predkladania ponúk 

Ing. Magdalena Scheberová, Pod Vajánkom 288/1, 013 02 Nededza 
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3. Lehota na predkladanie ponúk 
25. 2. 2015, do 10:00 hod 

 
4. Lehota viazanosti ponúk 

31. 3. 2015 
 
5. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 

Najnižšia cena v € s DPH, za predpokladu splnenia podmienok účasti uvedených v tejto 
Výzve. 

Cena v € neplátcu DPH, ktorý túto skutočnosť vyznačí vo svojej ponuke, sa bude 
porovnávať s cenou v € s DPH. 
 
6.  Otváranie a vyhodnocovanie ponúk 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 25. 2. 2015 o 10:30 hod v priestoroch 
poverenej osoby. 

Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou 
cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou sa umiestni na poslednom 
mieste v poradí. Ponuka na prvom mieste bude vyhodnotená ako úspešná. 

Ponuka je súčasťou prieskumu trhu. 
 
6.  Ďalšie informácie 

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude sa 
uskutočňovať elektronicky a v listinnej podobe. Príjemca elektronickej pošty je povinný potvrdiť 
jej prijatie elektronicky. 
 
 
Prílohy:  

- Príloha č. 1 k Výzve 
- Položkovitý zoznam požadovaných činností k oceneniu 

 
 
 
 
 Ing. Július Slovák 
                                                                                                             riaditeľ n. o. 
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Príloha č. 1. k Výzve 
 
 
Názov zákazky:  

„Rúbanie stromov a s tým spojené činnosti v Parku pri kaštieli v obci Lehnice“ 
 
 
 
Uchádzač:  
 

.....................................................................................................................................................                                   
názov, sídlo, IČO, e-mailová adresa, tel. kontakt 

 
 
 

PONUKA 
 
 
      
 
1. Cena  bez DPH za 
kompletnú dodávku 
predmetu zákazky 
 
2. Sadzba DPH 
 
3. Cena celkom  s DPH                     

 
bez DPH 
 
 
 
 %             
 
s DPH        

 
 
 
Označte relevantnú skutočnosť:      
                   
Som platca DPH// nie som platca DPH 
Neplatca DPH uvádza cenu iba k bodu „3“. 

 
 
 ...................................................... 
    meno, priezvisko a podpis 
 štatutárneho zástupcu uchádzača 
 
 
 
V ..............................., dňa............ 
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