Výzva na predloženie ponuky na dodanie tovarov a služieb – „Arboristické služby“
(zákazka s nízkou hodnotou podľa §102 zákona o verejnom obstarávaní)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Podľa §6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
právnych predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“)
Názov: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
IČO:
308 44 878
Sídlo:
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Kontaktná osoba:
Ing Pavel Bordáč (pavel.bordac@nku.gov.sk)
Tel.: 0918 765 116
2. Predmet zadávania zákazky
Identifikácia a opis predmetu obstarávania: Predmetom zákazky bude výkon
arboristických služieb – návrh a realizácia ošetrenia štyroch kusov pyramidálnych topoľov
v areáli dvora Najvyššieho kontrolného úradu SR, Priemyselná 2, Bratislava.
3. Druh zákazky a predpokladaná hodnota
Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou
Predpokladaná hodnota zákazky: Predpokladaná celková hodnota zákazky za predmet
obstarania je cca 2.500,- EUR s DPH.
4. Miesto a lehota predkladania ponuky
Miesto predkladania ponuky: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Ponuky je možné doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke s názvom „Súťaž –
Arboristické služby“, s označením „Neotvárať“, s uvedením identifikácie uchádzača
v ľavom hornom rohu obálky (meno/obchodný názov, bydlisko/sídlo)).
Lehota na predkladanie ponúk: 14.9.2011 do 9,oo hod. doručiť na adresu verejného
obstarávateľa alebo predložiť osobne do podateľne (v čase 8,30 – 13,30 hod. v sídle
verejného obstarávateľa).
5. Miesto a lehota na vysvetlenie výzvy, obhliadku
Miesto vysvetlenia výzvy a dohodnutie obhliadky:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava, e-mail:
pavel.bordac@nku.gov.sk, príp. tel.: 0918 765 116 (Ing. Pavel Bordáč)
Lehota na podanie žiadosti o vysvetlenie, obhliadku: najneskôr do 13.9.2011, do 9,oo hod.
6. Lehota počas ktorej nie je možné odvolať ponuku
Lehota viazanosti ponuky je do 30.09.2011
7. Podmienky účasti
Živnostenský list alebo výpis z obchodného registra
obdobného charakteru.

na činnosti rovnakého alebo

8. Obsah ponuky
a. Identifikácia uchádzača (meno/názov, bydlisko/sídlo uchádzača, predmet činnosti,
kontakt
b. Prehlásenia uchádzača, že návrh bol spracovaný a práce budú realizované v súlade so
STN 83 7010 „Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie“ (príp. ďalšie
prehlásenie o skúsenostiach uchádzača s realizáciou obdobných zákaziek podľa
noriem: ÖNORM L1122 Baumpflege und Baumkontrolle, ZTV – Baumpflege 2006)
c. Cenová špecifikácia (položkovitá) s DPH.
9. Obchodné podmienky
Vypracovanie ponuky arboristických služieb – návrh a realizácia ošetrenia štyroch
kusov pyramidálnych topoľov v areáli dvora Najvyššieho kontrolného úradu SR,
Priemyselná 2, Bratislava. Topole sú vo veku cca 30 rokov, primerane vitálne, výška
cca 30m. Prístup je možný z dvora z výsuvnej autoplošiny, príp. zlaňovaním. Rozsah
zásahu: redukcia korún stromov o cca 20%, odstránenie zlámaných a suchých vetiev,
odvoz a likvidácia organického odpadu na skládku, príp. ďalšie potrebné ošetrenie
konkrétneho stromu podľa výsledku obhliadky na mieste. Pred vypracovaním návrhu
ponuky je nutná obhliadka a posúdenie stavu na mieste. Termín realizácie: do
30.9.2011
10. Náhrada za vypracovanie ponuky
Za vypracovanie ponuky na dodanie predmetu zákazky nie je možné požadovať
náhradu, náklady znáša uchádzač.
11. Vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledovného kritéria:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk a zostavenie poradia je celková ponúknutá
cena predmetu obstarania v EUR, t.j. vrátane DPH.
Verejný obstarávateľ po zostavení poradia uchádzačov od najnižšej ponuky po
najvyššiu bude následne rokovať o predmete obstarania s uchádzačom s najnižšou
ponukou.

Bratislava, 5.9.2011
Ing. Zdenko Kováč
generálny riaditeľ sekcie predsedu

