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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

I.1)NÁZOV A ADRESY 
Mestské lesy, spol. s r.o.  

IČO: 31588182  

Bernolákova 36/11 , 96801 Nová Baňa  

Slovensko  

Kontaktná osoba: Ing. Ivana Hodošiová  

Telefón: +421 263531231  

Email: hodosiova@enteris.sk  

Webové sídlo (internetová adresa)  

Hlavná adresa(URL): http://www.lesynb.sk  

 

I.3)KOMUNIKÁCIA 
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/7154 

Ďalšie informácie možno získať na adrese 
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta 

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky 

Adresa (URL): https://www.e-lena.sk 

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na 
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta 

 

I.4)DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom 

 

I.5)HLAVNÁ ČINNOSŤ 
lesníctvo 

 

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY 

II.1)ROZSAH OBSTARÁVANIA 

II.1.1)Názov 
Revitalizácia zelene 

Referenčné číslo: 2019/MLNB 

II.1.2)Hlavný kód CPV 
77211600-8 

II.1.3)Druh zákazky 
Služby 

II.1.4)Stručný opis 
Predmetom zákazky je revitalizácia zelene: 

 

Náučný chodník Zvonička je v krajine rôznou formou vyznačená turistická a exkurzná trasa rôznej 

dĺžky a zamerania. Náučný chodník bude vytvorený na existujúcom lesnom chodníku, na ktorom rastú 

lesné stromy. Pri realizácii zelene bude výsadba tvorená prevažne domácimi listnatými a ihličnatými 

drevinami a bude doplnená o cudzokrajné listnaté a ihličnaté dreviny a kry. Predmetom výsadby 

budúnové druhy vzrastlých drevín výšky od 3 m, kvôli čo najrýchlejšiemu dosiahnutiu 

architektonického zámeru. Súčasťou bude regenerácia a zatraktívnenie verejného priestranstva a 

novovybudovaného náučného chodníka s popismi drevín.  

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/399259#notice
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/399259#notice


Pútnické miesto Kohútovo: Kompozičné riešenie centrálnej časti sadových úprav nadväzuje na 

pravidelný návrh a priebeh chodníka. Pri realizácii zelene bude výsadba tvorená prevažne domácimi 

listnatými a ihličnatými drevinami a bude doplnená o cudzokrajné listnaté a ihličnaté dreviny a kry. 

Súčasťou bude regenerácia a zatraktívnenie verejného priestranstva a novovybudovaného náučného 

chodníka s popismi drevín. 

 

II.1.5)Celková predpokladaná hodnota 
76 900,00 EUR bez DPH 

II.1.6)Informácie o častiach 
Táto zákazka sa delí na časti: Nie 

 

II.2)OPIS 

II.2.2)Dodatočné kódy CPV 
77310000-6 

03451300-9 

03452000-3 

77312100-1 

77340000-5 

II.2.3)Miesto dodania 

Kód NUTS 
SK032 

Hlavné miesto dodania alebo plnenia 
Nová Baňa, lokalita Zvonička a Kohútovo. 

II.2.4)Opis obstarávania 
Predmetom zákazky je revitalizácia lokality "Náučný chodník Zvonička" a "Pútnické miesto 

Kohútovo". Po prerezávke a ošetrení jestvujúcej vegetácie bude nasledovať nová výsadba. Výsadba 

bude pozostávať z 2 573 domácich a zahraničných stromov a krov. 

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Cena 

II.2.6)Predpokladaná hodnota 
76 900,00 EUR bez DPH 

II.2.7)Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody 
Dátum začatia: 15.05.2019 

Dátum ukončenia: 31.10.2020 

II.2.10)Informácie o variantoch 
Budú sa akceptovať varianty: Nie 

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE 
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie 

 

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ 

INFORMÁCIE 

III.1)PODMIENKY ÚČASTI 

III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo 

obchodných registrov 
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa všetky 

podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, definované podľa § 32 ods. 1, písm. e) a f) zákona 

o verejnom obstarávaní.  

Uchádzač musí preukázať, že je oprávnený poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky a že nemá 

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte 

sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

Záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1, písm. e) a f) zákona o verejnom 

obstarávaní nasledovnými dokladmi: 

-dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý 

zodpovedá predmetu zákazky, 

-čestným vyhlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 



rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

Doklady vyššie uvedené, je možné nahradiť platným zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov v 

zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie.  

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným 

vyhlásením v zmysle § 114 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky 

podmienky účasti, určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na 

požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. 

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok aj Jednotným 

európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie 
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: nevyžaduje sa 

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť 
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Uchádzač vo 

verejnom obstarávaní musí splniť podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti v 

zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: predložiť zoznam poskytnutých služieb za 

predchádzajúce tri roky odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a 

odberateľov. Zoznam sa musí týkať realizácie rovnakých alebo obdobných služieb, ako je predmet 

zákazky (výsadba a údržba zelene, výsadba stromov a krov). Zoznam musí byť doplnený dokladom, 

ktorým je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ. 

 

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným 

vyhlásením v zmysle § 114 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky 

podmienky účasti, určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na 

požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. 

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok aj Jednotným 

európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.  

Uchádzač môže na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti využiť finančné zdroje inej osoby v 

zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za 

predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov a referencie. Zoznam sa musí 

týkať realizácie rovnakých alebo obdobných služieb, ako je predmet zákazky (výsadba a údržba zelene, 

výsadba stromov a krov) a musí byť v minimálnej výške 76 900,00 EUR (bez DPH) za uvedené 

obdobie. Zoznam musí byť doplnený dokladom, ktorým je referencia, ak odberateľom bol verejný 

obstarávateľ alebo obstarávateľ. 

Zoznam poskytnutých služieb musí preukázať, že realizácia predmetnej zákazky obsahovala vyššie 

uvedené požiadavky. V prípade, že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. 

člen združenia, skupiny dodávateľov), musí byť z dokladu zrejmé, v akom rozsahu ju realizoval 

uchádzač. 

 

III.2)PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY 

III.2.2)Podmienky vykonania zákazky 
Podmienky sú uvedené v Súťažných podkladoch. 

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky 
 

ODDIEL IV: POSTUP 

IV.2)ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas: 20.03.2019 10:00 

IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 
Ponuka musí platiť do: 31.07.2019 

IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk 
Dátum a čas: 20.03.2019 10:30 

Miesto: Enteris, s.r.o, Vilová 2, Bratislava. 

Systém ELENA automaticky umožňuje sledovanie otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí 

predložili ponuku. Uchádzač teda nemusí využiť možnosť osobnej účasti na otváraní ponúk na mieste a 



čase určenom verejným obstarávateľom, pričom prostredníctvom systému ELENA má možnosť 

otvárania sa priamo zúčastniť dištančným spôsobom. 

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť všetci 

uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač alebo jeho štatutárny 

zástupca sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a výpisom z obchodného alebo 

živnostenského registra. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže aj preukazom totožnosti a 

splnomocnením na zastupovanie. 

 

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE 

VI.2)INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE 
Použijú sa elektronické platby 

VI.3)DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami alebo uchádzačmi postupovať podľa § 20 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len zákon o verejnom 

obstarávaní) prostredníctvom portálu www.e-lena-sk. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek 

komunikácie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi. Uchádzač má možnosť 

sa registrovať do systému pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým 

čipom a osobitým bezpečnostným kódom (eID). 

 

2. Podrobnejšie podmienky súťaže sú uvedené v Súťažných podkladoch. Súťažné podklady sú dostupné 

v Profile verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/7154, kde 

budú zverejnené aj všetky vysvetlenia Výzvy na predkladanie ponúk alebo Súťažných podkladov, 

uchádzačom sa preto odporúča sledovať Profil verejného obstarávateľa. Súťažné podklady sú tiež 

dostupné na portále e-lena-sk. Priama adresa na portáli e-lena.sk bude uvedená v Profile verejného 

obstarávateľa. 

 

3. Úspešný uchádzač je povinný preukázať, že má k dispozícii odbome spôsobilú osobu na plnenie 

predmetu zákazky - arboristu. Uvedené preukáže predložením overenej kópie dokladu o odbornom 

vzdelaní arboristu a predložením čestného vyhlásenia arboristu, že bude k dispozícii k plneniu 

predmetu tejto Zmluvy. 

 

4. Úspešný uchádzač je povinný mať uzatvorenú platnú a účinnú poistnú zmluvu, ktorej predmetom je 

poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s činnosťou súvisiacou s 

predmetom tejto zmluvy na poistnú sumu minimálne vo výške 70 tisíc €.  

 

5. Verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním. V súťaži nejde o obstaranie inovácií, 

ani nie je 

zamerané na sociálne aspekty. 

 

VI.5)DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA 
01.03.2019 
 

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/399259 

 

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/399259

