Príručka k procesu verejného obstarávania, verzia 3.1

Príloha č. 7

Výzva na predloženie ponuky
Mesto Skalica

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Mesto Skalica ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás
žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
„Regenerácie zelene vo vnútrobloku sídliska na ul. Mallého“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Mesto Skalica
Sídlo: Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
Štatutárny zástupca: Ing. Anna Mierna
IČO:
00309982
DIČ:
2021093899
IČ DPH: SK2021093899
Tel.:
034/6903318
E-mail: svorcova.katarina@mesto.skalica.sk
Internetová stránka: www.mestoskalica.sk

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Mesto Skalica , Námestie slobody 10, 909 01 Skalica

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
Podateľňa MsÚ Skalica

4.

Predmet obstarávania:(predmet a názov zákazky, stručný opis zákazky)
Regenerácia vnútrobloku sídliska na ul. Mallého - časť „Regenerácia zelene vo
vnútrobloku sídliska na ul. Mallého“
Založenie trávnika, revitalizácia existujúcich trávnatých plôch, založenie kvetnatej lúky, výsadba
stromov, výsadba cibuľovín a trvalkových záhonov v zmysle spracovaného projektu a priloženého
výkazu výmer.

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Zabezpečenie všetkých činností súvisiacich s regeneráciou zelene vo vnútrobloku sídliska na ulici
Mallého podľa priloženej projektovej dokumentácie a rozpočtu spočívajúce v zemných prácach,
úprave pôdy, dodávke a výsadbe sadbového materiálu, trávneho a lúčneho osiva v rozsahu a
kvalite podľa podmienok a špecifikácií uvedených v prílohe.

Predmetom zákazky je realizácia nasledovných sadových úprav:
 Založenie trávnika: doplnenie ornice, hrabanie a následné založenie trávnika po stavebných
prácach
 Revitalizácia existujúcich trávnatých plôch: prerezanie trávnika s pieskovaním a prísevom
trávneho osiva.
 Kvetnatá lúka: likvidácia starého trávnika, vyzbieranie kameňov, obohatenie o novú zeminu a
piesok,
obrobenie pôdy 1x oraním, 1x smykovanie, 1x bránenie, 1x hrabanie, výsev
a zapracovanie osiva kvetinovej lúky podľa uvedenej špecifikácie
 Stromy: dodanie sadbového materiálu podľa nižšie uvedených požiadaviek (stromy, koly 3/1,
viazací materiál), hĺbenie jám, výsadba stromov, ukotvenie stromov, vytvorenie koreňovej misy,
zaliatie.




Trvalkové záhony: dodanie sadbového materiálu podľa nižšie uvedených požiadaviek, odburinenie
plôch, hĺbenie jamiek, samotná výsadba rastlín, zaliatie, mulčovanie záhonov
Výsadba cibuľovín do existujúcej trávnatej plochy.

7.

Predpokladaná hodnota zákazky:

25 473,66 bez DPH

8.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Mesto Skalica, september až november 2019

9.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
09-11/2019

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
Sú súčasťou výzvy
11. Financovanie predmetu zákazky:
Integrovaný regionálny opereračný program , rozpočet mesta
12. Lehota na predloženie ponuky:
21.08..2019 do 9.00 hod .
13. Spôsob predloženia ponuky:
Poštou kurierom alebo osobne v zalepenej obálke označenej textom „Súťaž – Regenerácia zelene
vo vnútrobloku sídliska na ul. Mallého“. „NEOTVÁRAŤ“
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Najnižšia cena s DPH (konečná cena) za celý predmet zákazky.
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a.

Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre
daň, telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá .

b.

Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp.
uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u
fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia)

c.

Ocenený výkaz výmer a cenová ponuka podpísaná štatutárnym zástupcom
uchádzača

d.

podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. f/
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov – čestné prehlásenie, že nemá uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

16. Otváranie ponúk:
21.08.2019 o 10.00 hod. v Malej zasadačke MsÚ Skalica
17. Postup pri otváraní ponúk:
Otváranie obálok uskutoční komisia menovaná primátorkou mesta a na otváraní obálok sa môžu
zúčastniť aj štatutári uchádzačov resp. nimi poverené osoby.
18. Lehota viazanosti ponúk:
30.11.2019
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19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Ing. Katarína Švorcová - referent pre životné prostredie MsÚ Skalica
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

20.1 Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači do 3 pracovných dní
elektronicky oboznámení s výsledkom vyhodnotenia
20.2 S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva najneskôr do 10 pracovných dní
od oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk.
20.3 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť a neuzavrie zmluvu
s verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s ďalším
uchádzačom v poradí.
20.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z
predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky budú neúplné alebo vyššie ako
predpokladaná hodnota zákazky.
20.5 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením
cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi.
20.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijeť ani jednu z predložených
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásenú súťaž zrušiť , keď sa podstatne
zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž vyhlásená a nebolo ich možné predvídať.
Ponuky musia byť vypracované podľa požiadaviek uvedených v súťažných
podkladoch Všetky výdavky spojené s prípravou predložením dokladov a predložením
ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijeť ani jednu z ponúk ak budú neregulárne alebo
inak neprijeteľné.

V Skalici 07.08.2019
..........................................................
Ing Jozef Hlavatý
Vedúci odd. výstavby
Prílohy:
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4

Požiadavky na sadbový materiál
Upresnenie položiak rozpočtu
Výkaz výmer
Projektová dokumentácia „Regenerácia zelene vo vnútrobloku sídliska na ul. Mallého“
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Príloha č. 1. k výzve na predloženie ponuky s názvom „Regenerácia zelene vo vnútrobloku sídliska
na ul. Mallého“

Požiadavky na sadbový materiál
Stromy:
 dreviny so zemným balom alebo kontajnerované,
 nasadenie koruny vo výške 220 cm,
 alejové stromy do obvodu kmeňa 12 cm musia byť 2x presadzované a stromy od obvodu kmeňa
12 cm musia byť najmenej 3x presadzované ,
 dreviny so zemným balom zabezpečeným jutovou tkaninou a drôteným košom bez deformácií
zemného balu s dostatočne zachovaným koreňovým systémom, Neprípustné sú dreviny s
rozpadajúcim sa zemným balom,
 kontajnerované dreviny dobre prekorenené minimálne 6 mesiacov pestované v dodávanom
kontajnery v prípade ak predtým neboli pestované tiež v kontajnery menších rozmerov,
 rovný kmeň s maximálnou odchýlkou do 5 cm od spojnice krčka a miesta nasadenia koruny,
 koruna stromov musí mať len jeden terminálny výhon, ktorý je priamym pokračovaním kmeňa
okrem odrôd, ktoré prirodzene rastú rozložito, guľovito a pod. Poškodenie terminálneho výhonu je
neprípustné,
 kostrové vetvy nemôžu byť v mieste zrastu s terminálnym výhonom širšie ako terminálny výhon,
 koruna nesmie obsahovať vidlicovité vetvenie okrem takto prirodzene rastúcich drevín,
 koruna musí obsahovať aspoň 5 kostrových vetiev a musí byť pri zohľadnení špecifík rastlinného
materiálu podľa možností symetrická, nepripúšťajú sa hmotové odchýlky na stranách od osi kmeňa
nad 30%,
 neprípustný je akýkoľvek náznak napadnutia dreviny chorobou, škodcom alebo náznaky po
mechanickom poškodení kmeňa mimo pestovnej činnosti (strunová kosačka, mrazové trhliny a
pod.),
 dreviny musia byť označené etiketou identifikujúcu celý názov dreviny vrátane celého latinského
názvu,
 dreviny musia byť vypestované v stredoeurópskych podmienkach.

položka
1
2

druh
Tillia cordata
Aesculus carnea
Spolu

položka
3
4

druh
koly priem. 6 cm špicaté, dĺžka 250cm
viazací popruh 50m šírky 1- 4 cm

počet/ks
9
4

špecifikácia
14/16
14/16
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počet/ks
39
4

Trvalky a okrasné trávy:
 rastliny musia byť dodané v kvetináči optimálnej veľkosti K9
 rastliny musia byť dobre prekorenené pestované minimálne 3 mesiace v dodávanom kvetináči
 dodané rastliny musia byť vitálne, bez známok poškodenia
 u rastlinného materiálu nie sú prípustné hubové ochorenia a škodcovia
 rastliny musia byť dopestované v stredoeurópskych podmienkach
Cibuľoviny:
 na výsadbu musia byť použité zdravé a väčšie cibule
 neprípustné sú naklíčené cibule a cibule, ktoré majú na povrchu povlaky a plesne, sú zvápenatené
prípadne je vrchná šupka popraskaná
 vysádzané cibule musia byť pevné, hutné a adekvátne ťažké
 neprípustné sú ľahké, mäkké, scvrknuté cibule a cibule, ktoré sú napadnuté chorobami či škodcami
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Príloha č. 2 k výzve na predloženie ponuky s názvom „Regenerácia zelene vo vnútrobloku sídliska
na ul. Mallého“

Upresnenie položiek rozpočtu
Položka 4: trávnaté osivo:
výber kvetnatá lúka: požadujeme zmes vhodnú do intravilánu mesta, ktoré je možné použiť
v tesnej blízkosti zaťažených miesta ako sú chodníky, lavičky a pod. Zmes musí byť farebne
kvitnúca počas celého vegetačného obdobia, vhodná do suchého prostredia (viď ilustračný
obrázok v sprievodnej správe). Podiel byliny – trávy – letničky ..........50% - 30 % - 20 %
Položka 6: predzáhradky:
do záhonov žiadame použiť kultivary druhov trvaliek a okrasných tráv podľa sveteľných nárokov:
Veronica spicata, Lavandula angustifolia, Echinaceae, Sedum spectabile, Euphorbia polychroma,
Achilea filipendulia, Aster, Geranium, Hosta, Hemerocalis, Campanula, Deschampsia, Pennisetum.
Preferujeme výšku počas kvitnutia do 80 cm.
Podiel trvalky – trávy .................70% - 30 %
Preferujeme, aby kostru záhona tvorili Echinaceae, Sedum, Lavandula, Geranium, Hemerocalis
Položka 8: v prípade kvetinovej lúky – odstránenie existujúceho trávniky, vybranie kameňov, doplnenie
zeminy
Položka 15: výsadba sadeníc sadzačom do plôch – cibuľoviny:
preferujeme použitie cibuľovín druhov Narcis, Crocus vo farebných odtieňoch žltej, bielej
a prípustná je svetofialová,
preferujeme cibuľoviny s jednoduchým kvetom, nie plonokveté
dĺžka doby kvitnutia cibuľovín do 6 týždňov
preferujeme výšku v období kvitnutia u narcisov 30 - 40 cm u krokusov do 20 cm
Položka 24: hnojenie roztokom hnojiva:
doplnenie živín do pôdy/obohatenie pôdy o živiny počas výsadby trvaliek
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