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Časť A. Pokyny pre záujemcov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
1.1. Základné informácie
Názov organizácie:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa sídla:
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO:
00 603 481
(ďalej iba „verejný obstarávateľ“)
Kontaktná osoba:
Tel:
E-mail:
Web zákazky:

Ing. Zdenka Bothová
+421 259356342
zdenka.bothova@bratislava.sk
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13811/summary

2. Identifikácia verejného obstarávania
2.1 Názov zákazky: „Komplexné ošetrenie stromov – Jégeho a Štefánikova ulica“
2.2 Stručný opis predmetu zákazky: Komplexné arboristické ošetrenie stromov vrátane
výrubov v lokalite Jégeho a Štefánikova ulica v Bratislave, vrátane odvozu
a zhodnotenia odpadu. Účelom je zlepšenie zdravotného stavu, vitality drevín
a prevádzkovej bezpečnosti v danej lokalite.
2.3 Kódy podľa spoločného slovníka obstarávania (CPV):
77211400-6
77211500-7
77341000-2

Orezávanie stromov
Údržba stromov
Prerezávanie stromov

2.4 Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 79 800,00 EUR bez DPH
1. časť zákazky: 46.360,00 EUR bez DPH
2. časť zákazky: 33.440,00 EUR bez DPH

3. Rozdelenie predmetu zákazky
3.1. Rozdelenie zákazky na časti: Áno
3.2. Ponuku je možné predložiť na ktorúkoľvek časť, aj na obe časti. Uchádzač môže byť
úspešný v jednej alebo v oboch častiach zákazky.
Názov 1. časti zákazky: „Lokalita Jégeho ulica“
Názov 2. časti zákazky: „Lokalita Štefánikova ulica“

4. Variantné riešenie
4.1 Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení.

5. Miesto dodania predmetu zákazky
5.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy sú ulice Štefánikova a Jégeho v Bratislave.
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6. Zmluvný vzťah a jeho trvanie
6.1. Výsledkom verejného obstarávania je uzavretie zmluvy pre každú časť zákazky zvlášť
s jedným uchádzačom podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka.
6.2. Dĺžka trvania zmluvného vzťahu: 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
6.3. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok pre jednotlivé časti zákazky je uvedené
v prílohách č. 3a) a 3b) týchto súťažných podkladov. Zmluva bude pre každú časť zákazky
obsahovať prílohu č. 1 – Opis predmetu zákazky zodpovedajúcu predmetu danej časti
zákazky.

7. Financovanie predmetu zákazky
7.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný

obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu tejto zákazky preddavky, zálohové platby.
7.2 Finančné plnenie podľa zmluvy sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného

styku v mene euro na základe predloženej faktúry. Lehota splatnosti faktúr bude 30
dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.
7.3 Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu tejto zákazky preddavky, zálohové

platby.

8. Lehota viazanosti ponúk
8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný nie dlhšie ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk stanovenej v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

9. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo
záujemcami
9.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom sa uskutočňuje
v slovenskom alebo českom jazyku výhradne prostredníctvom informačného systému
Josephine, prevádzkovaného na elektronickej adrese: https://josephine.proebiz.com/.
Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným
obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.
9.2 Uchádzač má možnosť registrovať sa do systému Josephine na stránke
https://josephine.proebiz.com/ pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s
elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). Spôsob registrácie je
uvedený v knižnici manuálov a odkazov (ikona vpravo hore, vľavo od štátnej vlajky/jazyka
používaného v systéme).
9.3 Skrátený návod registrácie Vás rýchlo a jednoducho prevedie procesom registrácie
v systéme na elektronizáciu verejného obstarávania JOSEPHINE. Pre lepší prehľad tu
nájdete tiež opis základných obrazoviek systému
9.4 Na bezproblémové používanie systému Josephine je nutné používať jeden z
podporovaných internetových prehliadačov:
−
−
−

Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia,
Google Chrome alebo
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Microsoft Edge.

9.5 Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak
jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa
dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme Josephine
považuje okamih jej odoslania v systéme Josephine a to v súlade s funkcionalitou systému.
9.6 Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine
bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie
predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov ako aj komunikácia pri
revíznych postupoch medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi a
akákoľvek ďalšia, výslovne neuvedená komunikácia v súvislosti s týmto verejným
obstarávaním, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje zákon o verejnom
obstarávaní.
9.7 Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi, resp. uchádzačovi bude
na ním určený kontaktný e-mail (zadaný pri registrácii do systému Josephine) bezodkladne
odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa.
Záujemca/uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať
zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca/uchádzač si môže v
komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným
obstarávateľom.
9.8 Ak je odosielateľom zásielky záujemca/uchádzač, tak po prihlásení do systému a k
predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať
správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za
doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme Josephine v súlade
s funkcionalitou systému.

10. Vysvetlenie zadávacej dokumentácie
10.1. V prípade potreby vysvetliť alebo objasniť údaje uvedené v Oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii,
môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie výlučne prostredníctvom
systému Josephine na elektronickej adrese: https://josephine.proebiz.com/.
10.2. Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ
bezodkladne oznámi všetkým známym záujemcom, najneskôr však šesť (6) dní pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že sa o vysvetlenie požiada
dostatočne vopred.

11. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
11.1. Obhliadka sa v prípade tejto zákazky nevyžaduje. Miesta realizácii sú verejne prístupné.

12. Jazyk ponuky
12.1. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty v tomto verejnom obstarávaní sa predkladajú
v štátnom jazyku používanom na území Slovenskej republiky, t. j. v slovenskom jazyku.
12.2. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho
úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty
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vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný
preklad do štátneho jazyka.

13. Mena a ceny uvádzané v ponuke
13.1. Uchádzačom navrhovaná cena v ponuke musí byť vyjadrená v mene euro.
13.2. Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky náklady, ktoré súvisia, resp. vzniknú v súvislosti
s plnením predmetu zákazky a taktiež aj primeraný zisk uchádzača.
13.3. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu (v stĺpci
„s DPH“). Skutočnosť, že uchádzač nie je platiteľom DPH uchádzač výslovne uvedie
v predloženej ponuke.
13.4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, zmluvná cena bude považovaná za konečnú aj
v prípade, ak by sa počas plnenia predmetu zákazky stal platiteľom DPH, preto verejný
obstarávateľ odporúča uchádzačovi zohľadniť túto skutočnosť pri svojom návrhu na
plnenie kritérií. V prípade, ak uchádzač je platiteľom DPH, avšak jeho sídlo je v inom
členskom štáte Európskej únie alebo sídli mimo EÚ, zmluvná cena bude rozdelená na
ním navrhovanú cenu bez DPH, výšku DPH a aj cenu s DPH podľa slovenských právnych
predpisov (20%), aj keď samotnú DPH nebude v súlade s komunitárnym právom
fakturovať.

14. Zábezpeka
14.1 Zábezpeka ponuky sa v prípade tejto zákazky nevyžaduje.

15. Obsah ponuky
15.1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať elektronicky podpísané alebo
naskenované vo formáte PDF podpísané všetky doklady, dokumenty a informácie
požadované verejným obstarávateľom v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
v súťažných podkladoch vrátane ich príloh, ktorými sú nasledovné doklady, dokumenty
a informácie – predkladá sa pre každú časť zákazky samostatne:
15.1.1. Uchádzačom ocenený, kompletne vyplnený a oprávnenou osobou podpísaný
Návrh na plnenie kritérií (zmluvné ceny) podľa prílohy č. 2a) a/alebo 2b) týchto
súťažných podkladov.
15.1.2. Uchádzačom uvedený podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom,
navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok podľa prílohy č. 5 týchto
súťažných podkladov – Zoznam subdodávateľov.
15.1.3. Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje
splnenie podmienok účasti. Podmienky účasti a doklady potrebné na ich
preukázanie sú uvedené v časti B. Podmienky účasti týchto súťažných podkladov.
15.1.4. V prípade uplatnenia formulára JED – uchádzač, ktorý na preukázanie podmienok
účasti využíva kapacity iných osôb (podľa § 34 ods. 3 ZVO), musí zabezpečiť
a predložiť JED za seba, ako aj za každý zo subjektov, ktorého kapacity využíva.
Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov a chce preukazovať splnenie
podmienok účasti formulárom JED, formulár JED predloží každý člen skupiny.
15.1.5. Vyhlásenie k participácii na vypracovaní ponuky inou osobou podľa prílohy
č. 4 týchto súťažných podkladov (ak je to relevantné).
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15.1.6. V prípade skupiny dodávateľov, ak za skupinu dodávateľov koná skupinou
poverená osoba, resp. konajú skupinou poverené osoby, aj udelené
plnomocenstvo pre túto osobu, resp. osoby, ktoré budú oprávnené prijímať
pokyny a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny dodávateľov,
podpísané oprávnenými osobami všetkých členov skupiny dodávateľov podľa
prílohy č. 1 týchto súťažných podkladov.

16. Vyhotovenie a predloženie ponuky
16.1. Uchádzač predloží ponuku elektronicky podľa § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní prostredníctvom informačného systému Josephine na elektronickej adrese:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13811/summary v lehote na predkladanie ponúk.
V prípade, ak uchádzač predloží ponuku v papierovej podobe, nebude táto ponuka
zaradená do vyhodnotenia a bude uchádzačovi vrátená neotvorená.
16.2. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je
možné vykonať týmito spôsobmi:
16.2.1. V systéme Josephine registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu
s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme
je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej
spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému Josephine a to v
pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je
uchádzač informovaný e-mailom.
16.2.2. Nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID)
štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do
systému Josephine. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine a to v
pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je
uchádzač informovaný e-mailom.
16.2.3. Vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po
registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel
zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE
a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je
uchádzač informovaný e-mailom.
16.2.4. Vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná
elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla
zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine a
to v pracovné dni v čase 8.00 – 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač
informovaný e-mailom.
16.2.5. Počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk
štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento
úkon sú obvykle 4 pracovné dni (v rámci Európskej únie) a je potrebné s touto
lehotou počítať pri vkladaní ponuky. O odoslaní listovej zásielky je uchádzač
informovaný e-mailom.
16.3. Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému Josephine v prehľade - zozname
obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára
na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.
16.4. V predloženej ponuke prostredníctvom systému Josephine musia byť pripojené
požadované naskenované doklady tvoriace ponuku ako sken prvopisov (originálov) alebo
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ich úradne osvedčených kópií. Verejný obstarávateľ odporúča zachovať štruktúru
a číslovanie (odporúčaný formát je PDF) tak, ako je uvedené v týchto súťažných
podkladoch.
16.5. V prípade, že sú doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača, vydávané orgánom verejnej
správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, môže uchádzač
vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu). Uchádzač je
oprávnený použiť aj doklady transformované zaručenou konverziou podľa zákona
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení.
16.6. Uchádzač môže v tomto postupe zadávania zákazky predložiť iba jednu ponuku pre každú
časť zákazky. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom
skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
16.7. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku
je potrebné doručiť spôsobom opísaným v týchto súťažných podkladoch v lehote na
predkladanie ponúk. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení
prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).

17. Lehota na predkladanie ponúk
17.1. Ponuka sa v súlade s § 49 ods. 1 písm. a) ZVO predkladá v elektronickej podobe,
prostredníctvom IS Josephine, v lehote na predkladanie ponúk, ktorá je uvedená
v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného vo Vestníku verejného
obstarávania.

18. Otváranie ponúk
18.1. Otváranie ponúk sa uskutoční v čase uvedenom v Oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania, a to v priestoroch
Oddelenia verejného obstarávania magistrátu Hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, Laurinská 5 (4. poschodie), 811 01 Bratislava, Slovenská republika.
18.2. Otváranie ponúk bude sprístupnené podľa § 52 ods. 2 ZVO pre všetkých uchádzačov,
ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a verejný obstarávateľ umožní
účasť na otváraní osobám, ktoré preukážu, že sú oprávneným zástupcom uchádzača (napr.
prostredníctvom plnomocenstva).
18.3. Otváranie ponúk sa uskutoční aj elektronicky v čase uvedenom v Oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania. Miestom
on-line otvárania ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná
záložka ako pri predkladaní ponúk.
18.4. On-line otvárania ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená
v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú uchádzačom zverejnené
informácie v zmysle § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Všetky prístupy do tohto
on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém Josephine logovať a budú súčasťou
protokolov v danom verejnom obstarávaní.

19. Dôvernosť verejného obstarávania
19.1. Uchádzač v ponuke označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné. Podľa zákona
o verejnom obstarávaní môžu byť dôvernými informáciami výhradne: obchodné
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tajomstvo, technické riešenia, a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie,
modely, spôsob výpočtu jednotkových cien.

20. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a ponúk
20.1. Verejný obstarávateľ súladne s § 66 ods. 7 druhou vetou ZVO rozhodol, že vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na
predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie
ponúk.
20.2. Verejný obstarávateľ vyhodnotí uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste a ak na
základe hodnotenia dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, verejný obstarávateľ následne
vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho
uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom
poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

21. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
21.1. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne písomne oznámi všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane
poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk
a poradie uchádzačov v profile.

22. Uzavretie zmluvy
22.1. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť
potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby táto mohla byť uzavretá do desiatich (10)
pracovných dní odo dňa kedy bude na jej uzavretie vyzvaný verejným obstarávateľom.
22.2. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač k zmluve (najneskôr v čase jej
uzavretia) uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej
konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
podľa prílohy č. 3 návrhu Zmluvy.
22.3. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len “RPVS”) a nie sú zapísaní v RPVS alebo ktorých subdodávatelia
alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
RPVS a nie sú zapísaní v RPVS.
22.4. Verejný obstarávateľ z dôvodu riadneho plnenia zmluvných vzťahov uzatváraných na
základe výsledku tohto postupu zadávania zákazky požaduje, aby v prípade úspešnosti
skupiny dodávateľov, najneskôr pred podpisom zmluvy táto skupina uzatvorila a
predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu o združení podľa ustanovení § 829 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov alebo inú
obdobnú zmluvu s minimálnymi obsahovými náležitosťami uvedenými nižšie.
22.5. Zmluva o združení musí byť písomná, a musí obsahovať minimálne:
• splnomocnenie jedného člena zo skupiny dodávateľov, ktorý bude mať postavenie
hlavného člena skupiny dodávateľov, udelené ostatnými členmi skupiny dodávateľov
na uskutočňovanie a prijímanie akýchkoľvek právnych úkonov, ktoré sa budú
uskutočňovať a prijímať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov v súvislosti s
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plnením zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania. Toto splnomocnenie
musí byť neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o združení;
• opis vzájomných práv a povinností členov skupiny dodávateľov s uvedením činností,
ktorými sa jednotliví členovia skupiny dodávateľov budú podieľať na plnení predmetu
zákazky;
• ustanovenie o tom, že všetci členovia skupiny dodávateľov zodpovedajú za záväzky
združenia voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

Časť B. Podmienky účasti
1. Osobné postavenie
Podmienky účasti sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného vo
Vestníku verejného obstarávania.

2. Finančné a ekonomické postavenie
Neuplatňuje sa.

3. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
Podmienky účasti sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného vo
Vestníku verejného obstarávania.

4. Všeobecne k preukazovaniu splnenia podmienok účasti
4.1

Uchádzač, ktorý je zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom
pre verejné obstarávanie, nie je povinný v procesoch verejného obstarávania
predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 2 ZVO.

4.2

Uchádzač, ktorý nie je zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov preukazuje
podmienky účasti osobného postavenia dokladmi uvedenými v § 32 ods. 2 ZVO, resp.
Jednotným európskym dokumentom (JED) v súlade s § 39 ZVO.

4.3

Verejný obstarávateľ informuje že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov
verejnej správy v súlade s § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov so sídlom v SR
predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO. V prípade, ak by verejný
obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti nemal z technických
dôvodov na strane prevádzkovateľa portálu www.oversi.gov.sk, možnosť prístupu k
týmto údajom, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál alebo osvedčenú kópiu
príslušného dokladu.

4.4

Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti (§ 34
ZVO) uchádzač preukazuje buď dokladmi stanovenými verejným obstarávateľom, resp.
ich môže dočasne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (JED) v súlade s § 39
ZVO.

4.5

Na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej
spôsobilosti (§ 34 ZVO) môže uchádzač v súlade s § 34 ods. 3 ZVO využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
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4.6

Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

4.7

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúce sa splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Časť C. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
1. Kritérium na hodnotenie ponúk
1.1. Kritériom na hodnotenie ponúk je v súlade s § 44 ods. 3 písm. a) ZVO: najlepší pomer
ceny a kvality za každú časť zákazy zvlášť.
1.2. Stanovené kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívna váha pre obe časti zákazky:
č.

Kritérium

Váha kritéria

1.

Celková cena v EUR s DPH

95 %

2.

Spôsob naloženia s odpadom

5%

2. Spôsob hodnotenia ponúk
2.1. Komisia vykoná otváranie ponúk podľa § 52 ZVO. Postup vyhodnotenia ponúk bude
prebiehať podľa § 66 ods. 7 druhej vety ZVO.
2.2. Návrh na plnenie kritérií (zmluvné ceny) pre jednotlivé časti zákazky – tvorí prílohu
č. 2a) a 2b) týchto súťažných podkladov.
Postup pri vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk:

Kritérium č. 1 pre obe časti predmetu zákazky
Stanoveným kritériom K1 na vyhodnotenie ponúk je Celková cena v eurách s DPH za
príslušnú časť zákazky s pridelenou relatívnou váhou 95 bodov.
Navrhovaná cena uvedená v Návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk musí zahŕňať
všetky náklady, ktoré súvisia, resp. vzniknú v súvislosti s plnením predmetu zákazky.
Počet bodov uchádzača za jeho ponukovú cenu sa určí na základe nasledovného vzorca:
K1 = 95 *

K1
Maximálna cena 1. časti zákazky
Maximálna cena 2. časti zákazky
Ponuková cena
Váha kritéria

maximálna cena– ponuková cena
maximálna cena
počet bodov, ktoré uchádzač získa za dané kritérium
55.630,00 EUR s DPH
40.130,00 EUR s DPH
cena uchádzača za príslušnú časť zákazky v eurách s DPH
95 bodov
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Kritérium č. 2 pre obe časti predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ si je vedomý svojej zodpovednosti k životnému prostrediu a nakladaniu
s odpadmi, preto je jeho povinnosťou v čo najväčšej miere zabezpečiť jeho opätovné použitie.
Hierarchia odpadového hospodárstva je definovaná v § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov o odpadoch a riadi sa ním aj Stratégia mesta Bratislava
o nakladaní s komunálnymi odpadmi s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo. Stratégia
bola schválená Mestským zastupiteľstvom v marci 2021 a je oficiálnym dokumentom, ktorým
sa mesto Bratislava riadi pri nakladaní s odpadmi.
Kritérium č. 2 je pre obe časti zákazky rovnaké. Uchádzač má na výber tri možnosti nakladania
s odpadom pri realizácií zákazky. V zmysle hierarchie odpadového hospodárstva ide o:
1. Opätovné použitie odpadu (5 bodov)
2. Zhodnotenie odpadu v zariadení na zhodnocovanie bioodpadov (3 body)
3. Energetické zhodnotenie v spaľovni (0 bodov)
Z vyššie uvedených možností si uchádzač môže vybrať len jednu možnosť. Tým uchádzač
deklaruje, akým spôsobom bude nakladať so vzniknutým odpadom. Povinnosťou úspešného
uchádzača bude následné preukazovanie odovzdanie vzniknutého dopadu či už na ďalšie
spracovanie (5 bodov), recykláciu v zariadení na zhodnocovanie bioodpadov (3 body), alebo
ho energeticky zhodnotí v spaľovni (0 bodov).
Opätovné použitie odpadu: Ak uchádzač pripraví odpad na opätovné použitie/recykláciu a
odovzdá vzniknutý odpad na ďalšie spracovanie napr. v drevárskom priemysle, bude mu
pridelených 5 bodov. Úspešný uchádzač danú skutočnosť preukáže v súlade s bodom 17 článku
V. Zmluvy, potvrdením o zhodnotení odpadu koncovým zariadením.
Zhodnotenie odpadu v zariadení na zhodnocovanie bioodpadov: Ak uchádzač pripraví
a odovzdá odpad na zhodnotenie v zariadeniach na zhodnocovanie bioodpadov, inom ako
spaľovňa, napr. v kompostárni, bioplynovej stanici budú mu pridelené 3 body. Úspešný
uchádzač danú skutočnosť preukáže v súlade s bodom 17 článku V. Zmluvy, potvrdením
o zhodnotení odpadu koncovým zariadením.
Energetické zhodnotenie v spaľovni: Ak uchádzač bioodpad energeticky zhodnotí
v spaľovni, nebude mu pridelený žiaden bod.
Upozornenie: uchádzačom uvedený spôsob nakladania s odpadom bude transponovaný do
zmluvy.
Pre prvú časť zákazky: V prípade, ak úspešný uchádzač nedodrží spôsob nakladania
s odpadom, bude povinný verejnému obstarávateľovi zaplatiť pokutu:
a) vo výške 2 930,- EUR, ak vo svojej ponuke deklaroval opätovné použitie odpadu a túto
skutočnosť nepreukáže podľa čl. VIII bod 1 písm. g) zmluvy
b) vo výške 1 760,- EUR, ak vo svojej ponuke deklaroval zhodnotenie odpadu v zariadení na
zhodnocovanie bioodpadov a túto skutočnosť nepreukáže podľa čl. VIII bod 1 písm. g)
zmluvy.
Pre druhú časť zákazky: V prípade, ak úspešný uchádzač nedodrží spôsob nakladania
s odpadom, bude povinný verejnému obstarávateľovi zaplatiť pokutu:
a) vo výške 2 120,- EUR, ak vo svojej ponuke deklaroval opätovné použitie odpadu a túto
skutočnosť nepreukáže podľa čl. VIII bod 1 písm. g) zmluvy
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b) vo výške 1 270,- EUR, ak vo svojej ponuke deklaroval zhodnotenie odpadu v zariadení na
zhodnocovanie bioodpadov a túto skutočnosť nepreukáže podľa čl. VIII bod 1 písm. g)
zmluvy.
Úspešným uchádzačom po vyhodnotení ponúk na základe kritérií sa stane uchádzač, ktorého
ponuka v súčte hodnotenia všetkých kritérií získala najvyšší počet bodov, matematicky
zaokrúhlený na dve desatinné miesta.
V prípade, že viacerí uchádzači získajú po vyhodnotení ponúk na základe kritérií rovnaký počet
bodov, úspešným uchádzačom sa stane uchádzač s najnižšou celkovou cenou v EUR s DPH.

Časť D. Opis predmetu zákazky
Komplexné ošetrenie stromov uličných stromoradí vrátane odvozu a zhodnotenia odpadu –
Jégeho a Štefánikova ulica. Účelom je zlepšenie zdravotného stavu, vitality drevín a
prevádzkovej bezpečnosti v daných lokalitách. Dreviny rastú ako súčasť uličného stromoradia
popri cestných komunikáciách s prejazdom autobusových a trolejbusových liniek MHD. Pri
realizácii ošetrenia je potrebné zohľadňovať súčasne potreby drevín a technické nároky
prostredia – najmä zabezpečenie podjazdnej a podchodnej výšky - 4,8 m nad cestnou
komunikáciou a 2,5 m nad pešou komunikáciou a odstup od fasád.
Ošetrenie drevín - na základe dodanej inventarizácie stromov – arboristických posudkov a
prevedenie ošetrenia drevín podľa navrhovanej technológie – 103 ks na 2 lokalitách. Dreviny
určené na výrub nie sú predmetom zákazky.
Navrhované technológie v súlade s Arboristickým štandardom 1.: Rez stromov dostupného na
DOI: http://dx.doi.org/10.15414/2015.9788055213644 a podľa technickej normy STN 83 7010
Ošetrovanie, udržovanie a ochrana stromovej vegetácie za dodržania zákona č. 543/2002
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov spolu s vyhláškou č. 24/2003 ktorou
sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.
- výchovný rez
- zdravotný rez
- redukčný rez (podľa špecifikácie v arboristickom posudku - redukcia koruny, parciálna
redukcia koruny a úprava priechodného prierezu 4,8 nad cestnou a 2,5 m nad pešou
komunikáciou)

1. Prvá časť zákazky: Lokalita Jégeho ulica
Identifikačné údaje riešeného územia:
Kraj, okres, obec: Bratislavský kraj, Bratislava II., Bratislava-Ružinov
Katastrálne územie: Nivy
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
Parcela C-KN: 21928/1 – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
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Celkový stav stromov je priemerný, zdravotný stav, poškodenia a defekty na stromoch
zodpovedajúce veku stromov, zhoršeným a exponovaným stanovištným podmienkam,
zanedbanému výchovnému rezu v mladom veku drevín a dlhodobo zanedbanej alebo
neodbornej údržbe v minulosti. Stromom boli neodborne a radikálne redukované koruny,
odstraňované celé ramená a tým spôsobené veľké rezné rany a poranenia. Z jednej strany sú
koruny stromov v raste limitované trolejovým vedením a potrebou zabezpečiť dostatočnú
podjazdnú výšku nad komunikáciou. Stromy sú vyosené a vyklonené nad priľahlé parkoviská
na obidvoch stranách cesty. Pod korunami nad parkoviskami nie je vo väčšine prípadov
zabezpečená dostatočná podjazdná výška. Stromy sú neprimerane vyvetvované, majú vysoko
položené ťažisko, veľké rezné rany na kmeni a kostrových konároch, v mnohých prípadoch
vyhnívajúce. V korunách takmer všetkých stromov je vo väčšej alebo menšej miere výskyt
imela (Viscum album), ktoré nebolo pravidelne odstraňované a systematicky riešené. Imelo je
poloparazit odoberajúci stromu vodu a v nej rozpustené živiny. Strom oslabuje a pri silnom
napadnutí môžu viesť až k jeho úhynu. Treba ho odstrániť včas, aby sa lepkavé plody postupne
nerozniesli po celom strome a okolí. Odstránenie napadnutia môže byť problematické, nakoľko
imelo tvorí v dreve stromu sacie korene siahajúce niekedy až 1m od samotnej rastliny.
Stromy vyžadujú odborné ošetrenie pre zabezpečenie ich prevádzkovej bezpečnosti, po
posúdení celkového zdravotného stavu, miery poškodenia, stability, vitality a perspektívy.
Takmer všetky stromy majú v menšej alebo väčšej miere preschnuté koruny, visiace zlomy v
korunách, hrubé, suché konáre nad chodníkmi, cestou alebo parkoviskom. Niektoré stromy
bezprostredne ohrozujú bezpečnosť na frekventovanom verejnom priestranstve.
Návrh nevyhnutných opatrení vychádza z celkového posúdenia a vyhodnotenia stavu
jednotlivých stromov. Jednotlivé zákroky sú navrhované v súlade s arboristickým štandardom
„Rez stromov“ a podľa technickej normy STN 83 7010 Ošetrovanie, udržovanie a ochrana
stromovej vegetácie. Pre zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti hodnotených drevín boli
navrhnuté opatrenia:
ZR (Zdravotný rez) – cieľom je optimalizovať zdravotný stav, vitalitu a prevádzkovú
bezpečnosť stromu z hľadiska dlhodobej perspektívy. Odstraňujú sa usychajúce a suché konáre,
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mechanicky poškodené a zlomené konáre, konáre napadnuté patogénmi a škodcami, imelom,
konáre konkurenčné a vrastajúce do koruny.
RK (Redukčný rez) – pri obvodovej redukcii koruny sa odstraňujú obvodové časti koruny s
cieľom zmenšiť náporovú plochu koruny a presunúť ťažisko stromu nižšie. Najviac sa skracujú
konáre v hornej tretine koruny a smerom nadol sa hĺbka rezu konárov a výhonov zmenšuje.
Pokiaľ to je možné, bude zachovaný charakteristický tvar koruny daného taxónu.
PRK (Parciálna/lokálna redukcia) – napr. jedného ramena stromu sa realizuje z dôvodu
stabilizácie, dostatočnej podjazdnej a podchodnj výšky pod stromami a pre zabezpečenie
odstup konárov stromu od prekážky (budovy alebo strechy).
V (Výrub – asanácia) – asanácia je navrhovaná pri stromoch s vážnym poškodením kmeňa,
bázy kmeňa, suchej a odumierajúcej korune, pri stromoch, kde nie je perspektíva zlepšenia ich
celkového stavu a možného ponechania na mieste. – opatrenie nie je predmetom zákazky
Situácia č. 1
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Situácia č. 2
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Fotodokumentácia

stromy č. 1 – 10

stromy č. 11 – 25

stromy č. 28 – 30

stromy č. 31 - 43
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stromy č. 44 – 56 stromy č. 57 – 60

výkopy v tesnej blízkosti stromov

vážne poškodený kmeň strom č. 37
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viacnásobne poškodený kmeň

vážne poškodený kmeň

adventívny koreň,

strom č. 12 vyhnívajúce rezné rany

Pre všetky uvedené činnosti platí:
STN 83 7010 „Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie“
Arboristický štandard – Rez stromov, ISBN 978-80-552-1364-4
ÖNORM L1122 Baumpflege und Baumkontrolle
ZTV- Baumpflege 2017
REKAPITULÁCIA:
- 58 ks stromov určených na ošetrenie (súčasných 3 ks je navrhnutých na výrub a nie sú
predmetom tohto VO)
19
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- Úsek je ohraničený z juhu Záhradníckou ulicou, zo severu Trnavskou cestou .
- Dĺžka úseku je 410 m

Ako podklad pre vypracovanie ponuky je príloha č.2 Návrh na plnenie kritérií .
Plán organizácie dopravy zabezpečí verejný obstarávateľ.
Dopravné značenia zabezpečí úspešný uchádzač.
Práce je možné vykonávať iba počas víkendov.
Špecifikácia požadovaných služieb je uvedená v prílohe č. 2a) týchto súťažných
podkladov – Návrh na plnenie kritérii pre 1. časť zákazky.
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2. Druhá časť zákazky: Lokalita Štefánikova ulica
Identifikačné údaje riešeného územia:
Kraj, okres, obec: Bratislavský kraj, Bratislava I, Bratislava Staré Mesto
Katastrálne územie: Staré Mesto
Druh pozemku: ostatná plocha
Parcela E-KN: 21552 – pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Celkový stav stromov je priemerný až zlý, v niektorých prípadoch havarijný. Zdravotný stav,
poškodenia a defekty na stromoch zodpovedajúce veku stromov, zlým stanovištným
podmienkam, zanedbanému výchovnému rezu v mladom veku drevín a dlhodobo zanedbanej
alebo neodbornej údržbe. Korene stromov sú prakticky úplne zaasfaltované, malý výsadbový
priestor a nedostatočný priestor pre rast a rozvoj koreňovej sústavy sa začína prejavovať na
deformáciách okrajov vozovky, obrubníkoch a čiastočne aj chodníkoch. Stromy sú vyosené a
vyklonené od budov nad cestu, na mnohých stromoch zasahujú ramená a kmene do jazdného
pruhu vozovky a sú mechanicky poškodené. Stromy sú neprimerane vyvetvované, majú vysoko
položené ťažisko, veľké rezné rany na kmeni a kostrových konároch. V korunách takmer
všetkých stromov je vo väčšej alebo menšej miere výskyt kríkov imela (Viscum album), ktoré
nebolo zrejme nikdy odstraňované a systematicky riešené. Imelo je poloparazit odoberajúci
stromu vodu a v nej rozpustené živiny. Strom oslabuje a pri silnom napadnutí môžu viesť až k
jeho úhynu. Treba ho odstrániť včas, aby sa lepkavé plody postupne nerozniesli po celom
strome a okolí.
Mnohé stromy zasahujú konármi alebo spodným obrastom kmeňa do fasády, strechy budov,
chodníka alebo jazdného pruhu cesty.
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Návrh nevyhnutných opatrení vychádza z celkového posúdenia a vyhodnotenia stavu
jednotlivých stromov. Jednotlivé zákroky sú navrhované v súlade s arboristickým štandardom
„Rez stromov“ a podľa technickej normy STN 83 7010 Ošetrovanie, udržovanie a ochrana
stromovej vegetácie. Pre zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti hodnotených drevín boli
navrhnuté opatrenia:
ZR (Zdravotný rez) – cieľom je optimalizovať zdravotný stav, vitalitu a prevádzkovú
bezpečnosť stromu z hľadiska dlhodobej perspektívy. Odstraňujú sa usychajúce a suché konáre,
mechanicky poškodené a zlomené konáre, konáre napadnuté patogénmi a škodcami, imelom,
konáre konkurenčné a vrastajúce do koruny.
RK (Redukčný rez) – pri obvodovej redukcii koruny sa odstraňujú obvodové časti koruny s
cieľom zmenšiť náporovú plochu koruny a presunúť ťažisko stromu nižšie. Najviac sa skracujú
konáre v hornej tretine koruny a smerom nadol sa hĺbka rezu konárov a výhonov zmenšuje.
Pokiaľ to je možné, bude zachovaný charakteristický tvar koruny daného taxónu.
PRK (Parciálna/lokálna redukcia) – napr. jedného ramena stromu sa realizuje z dôvodu
stabilizácie, dostatočnej podjazdnej a podchodnj výšky pod stromami a pre zabezpečenie
odstup konárov stromu od prekážky (budovy alebo strechy).
V (Výrub – asanácia) – asanácia je navrhovaná pri stromoch s vážnym poškodením kmeňa,
bázy kmeňa, suchej a odumierajúcej korune, pri stromoch, kde nie je perspektíva zlepšenia ich
celkového stavu a možného ponechania na mieste. – opatrenie nie je predmetom zákazky
VR (výchovný rez) – realizuje sa na mladých stromoch v etape intenzívneho predlžovacieho
rastu s cieľom zabezpečiť pri stromoch priebežný kmeň a stabilnú štruktúru koruny.
I (Istenie koruny) – inštalácia dynamického alebo statického istenia – je navrhovaná pri
štrukturálnych defektoch stromov, ako je napríklad tlakové vetvenie, prasknuté tlakové
vetvenie, dutina v mieste rozkonárenia, pre zvýšenie stability stromu. V prípade silného
namáhania v mieste defektu a ich následného zlyhania, väzba odlomené konáre zachytí resp.
zmierni následky ich odlomenia. Inštaláciou istenia sa zvyšuje nutnosť kontroly samotnej väzby
aj stromu a miesta defektu.
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Situácia č. 1
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Situácia č. 2
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Fotodokumentácia

strom č. 1 strom č. 2 – odretý kostrový konár strom č. 4 – poškodená báza kmeňa

strom č. 7 – zdeformovaný chodník strom č. 15 – rana na kmeni strom č. 16 – vážne poškodený
kmeň
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strom č. 19 – otvorená dutina strom č. 21 – kmeň zasahuje do strom č. 26 – poškodený kmeň
v hl. rozkonárení jazdnej dráhy, poškodený odretím

strom č. 26 – podchodná výška strom č. 28 – poškodený kmeň strom č.29 – nefunkčné kotvenie
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strom č. 31 -vážne poškodená strom č. 33 – otvorená dutina strom č. 36 – vážne poškodený
kmeň báza kmeňa na kmeni

Strom č. 42 – poškodený kmeň strom č. 48 – zle realizovaný výchovný rez, poškodený kmeň
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strom č. 50 – zasahuje do jazdnej dráhy, vážne poškodený kmeň oderom
Pre všetky uvedené činnosti platí
STN 83 7010 „Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie“
Arboristický štandard – Rez stromov, ISBN 978-80-552-1364-4
ÖNORM L1122 Baumpflege und Baumkontrolle
ZTV- Baumpflege 2017
REKAPITULÁCIA:
- 45 ks stromov určených na ošetrenie (súčasných 5 ks je navrhnutých na výrub a na 1 ks nie
je navrhovaný žiaden spôsob ošetrenia, vykoná na ňom len bezpečnostný a redukčný rez,
pokiaľ to bude vyžadovať jeho stav v dobe vykonávania orezov –5 ks určených na výrub
nie sú súčasťou tejto zakázky)
- Úsek je ohraničený z juhu Gunduličovou, zo severu Krížkovou, z východu Spojnou ulicou
- Dĺžka úseku je 480 m
Plán organizácie dopravy zabezpečí verejný obstarávateľ.
Dopravné značenia zabezpečí úspešný uchádzač.
Práce je možné vykonávať iba počas víkendov.
Špecifikácia požadovaných služieb je uvedená v prílohe č. 2b) týchto súťažných
podkladov – Návrh na plnenie kritérii pre 2. časť zákazky.
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