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Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov 

IČO: 00321842 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

 

Zákazka zadávaná podľa §117zák. č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

 

Predmet zákazky: 

Zelená a modrá infraštruktúra „Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste 

Bardejov“ 

 

V Prešove dňa 11.8.2021 

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZADÁVATEĽA : 

 

Názov verejného obstarávateľa:  Mesto Bardejov 

Sídlo:   Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov 

Štatutárny zástupca:    MUDr. Boris Hanuščak 

IČO:   00321842 

Kontaktná osoba:   PhDr. Andrea Kmecová 

Mobilný telefón:   +421 948 544 901 

E-mail:   prieskum2021@gmail.com 

Webová stránka:   www.bardejov.sk 

Mesto Bardejov je verejným obstarávateľom podľa §7ods.1 písm.b) zákonač.343/2015 Z.z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO). 

 

2. VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY / PREDMETU PRIESKUMU TRHU 

 

2.1 Prieskum trhu je vykonávaný za účelom zadania zákazky na stavebné práce na predmet 

zákazky: Zelená a modrá infraštruktúra „Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene 

klímy v meste Bardejov“. 

 

2.2 Predmetom riešenia projektu je realizácia vegetačných úprav: 

• Bardejov - ulica Dlhý rad - doprovodná alej pri parkovisku pred OU 

• Bardejov - Komenského ulica - výsadba rastlín v stredovom deliacom vegetačnom 

páse 

• Bardejov - ulica Komenského - solitérne a skupinové stromy  

• Bardejov - ulica Toplianska - areál letného kúpaliska - skupina stromov 

• Bardejov - ulica Toplianska - areál letného kúpaliska - vertikálne vegetačné prvky 

• Bardejov - ulica Kutuzovova - Kvitnúca lúka 

• Bardejov - ulica Kutuzovova - výsadba skupiny stromov  

• Bardejov - ulica Pod Vinbargom - doprovodná alej 

• Bardejov - ulica Pod Vinbargom - výsadba stromov 
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• Bardejov - ulica Toplianska - vegetačné plochy 

•  Bardejov - ZS Bartolomeja Krpelca - Náučná záhrada 

 

Podrobnosti o jednotlivých činnostiach sú uvedené v Prílohe č. 1 

 

3. DRUH ZÁKAZKY: 

 

Stavebné práce 

Spoločný slovník obstarávania: 

CPV 45000000-7 Stavebné práce 

 

4. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 

 

51 898,93 € bez DPH. 

 

5. KOMPLETNOSŤ DODÁVKY 

 

Navrhovateľ predkladá ponuku na celý predmet prieskumu trhu. 

 

6. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

 

Splnenie podmienok účasti overí samotný verejný obstarávateľ prostredníctvom verejne 

dostupných informácií (napr. náhľadom do registrov vedených Slovenskou republikou alebo 

prostredníctvom systému „oversi.gov.sk” a pod.). Predmetom overenia bude, či subjekt: 

 

• má oprávnenie poskytovať požadované služby dodávať požadované tovary alebo 

uskutočňovať stavebné práce (§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO),  

• nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO)  

• a nenachádza sa v konflikte záujmov podľa § 23 ZVO, ktorý nemožno odstrániť inými 

účinnými opatreniami.  

 

7. LEHOTY NA DODANIE ALEBO DOKONČENIE PREDMETU ZÁKAZKY ALEBO 

TRVANIE ZMLUVY 

 

Dĺžka realizácie stavebných práce je 180 dní od záväznej objednávky. 
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8. CENA ZA PREDMET ZÁKAZKY/PRIESKUMU TRHU 

 

8.1 Cena uvedená v návrhu navrhovateľa bude uvedená v EURÁCH a nesmie byť viazaná na 

inú menu. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa Zákona 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov. 

 

8.2 Navrhovaná cena musí byť maximálna, vrátane všetkých nákladov navrhovateľa 

súvisiacich s očakávaným splnením predmetu požadovaného záväzku a jeho dodaním do 

miesta plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“ v zmysle Zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty). 

 

8.3 Ak je navrhovateľ platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení : 

• navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

• sadzba DPH a výška DPH, 

• navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

 

8.4 Ak navrhovateľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 

skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. 

 

9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIA 

 

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne variantné riešenia. 

 

10. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 

10.1 Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky sa odporúča. Informácie je možné 

získať a termín obhliadky je možné dohodnúť s poverenou osobou verejného 

obstarávateľa podľa bodu 1. týchto súťažných podkladov. Výdavky spojené s 

obhliadkou miesta realizácie predmetu obstarávania idú na ťarchu uchádzača. 

 

11. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadosti o dodatok k zmluve, prípadne 

žiadosti o navýšenie finančných prostriedkov počas výstavby diela z dôvodu, že 

uchádzačovi neboli známe skutočnosti, ktoré bolo možné zistiť alebo predpokladať na 

základe obhliadky miesta výstavby. 

 

12. POKYNY NA ZOSTAVENIE NÁVRHU / PONUKY 

 

12.1 Vyplnená Príloha č. 2 – Výkaz výmer (všetky záložky dokumentu excel). 

 

12.2 Pred zaslaním excelovských tabuliek si, prosím skontrolujte, aby všetky riadky boli plne 

odkryté a čitateľné. 

 

12.3 Vyplnený Návrh uchádzača na plnenie kritérií – Príloha č. 3 tejto Výzvy 

 



Mesto Bardejov 

4 

12.4 Návrh, ktorý nebude obsahovať uvedené náležitosti – vyhlasovateľ odmietne ako 

nespôsobilý na zahrnutie do prieskumu trhu. 

 

12.5 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením návrhu znáša navrhovateľ bez 

akéhokoľvek finančného nároku voči vyhlasovateľovi. Návrhy doručené na adresu 

vyhlasovateľa sa navrhovateľom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie 

vyhlasovateľa. 

 

13. PREDKLADANIE NÁVRHOV 

 

13.1 Návrhy (dokumenty Prílohy 2 a Príloha 3) sú navrhovatelia povinní doručiť elektronickou 

poštou (podpísané oprávnenou osobou a naskenované) v termíne  

 

do 26.8. 2021 do 12:00 hod. 

Adresa pre doručovanie elektronickej pošty: prieskum2021@gmail.com 

 

13.2 Celý návrh a tiež dokumenty v ňom predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 

jazyku. 

 

14. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 

Najnižšia konečná cena. 

Po vyhodnotení predložených ponúk na vyššie uvedený predmet zákazky obstarávateľ bude 

postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Príručka pre prijímateľa a projektového 

partnera v rámci Programu SK-Klíma - Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný 

mechanizmus 2014 – 2021. 

Príloha 1: Opis aktivít 

Príloha 2: Výkazy výmery– povinná príloha 

Príloha 3: Návrh uchádzača 

 

 

 ....................................................... 

 PhDr. Andrea Kmecová 

 za proces verejného obstarávania, 


	Predmet zákazky:

