
  

 

 

 

 
Zadanie zákazky 

Postupom podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:   Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

IČO:   00399957 

Telefón:                       +421 267295277 

Email:                        maria.hiebschova@euba.sk 

Kontaktná osoba:      Mária Hiebschová 

Názov predmetu zákazky:  Výrub a orez vzrastlých stromov.  

Špecifikácia požadovanej služby: 

1. Na hranici pozemku univerzity sa nachádza pletivový plot o dĺžke 100 metrov 
pozdĺž ulice Májová. Plot je od hrany vozovky vzdialený 1meter. Pletivový plot 
v dĺžke 7 m bude odstránený, spolu so stĺpikmi  a zlikvidovaný, zvyšok ostáva 
bez zmeny. Pozdĺž plota /medzi vozovkou a plotom/ v celkovej dĺžke 100 m 
bude terén znížený v priemere o 25 cm do úrovne vozovky. Zemina bude 
prevezená na depónium vo vzdialenosti 350 metrov. Bude odstránený drevený 
stĺp  s betónovou pätkou. Na úseku dĺžky 1,5m šírky 0,8m bude potrebné 
odfrézovať vyčnievajúci koreň na úroveň vozovky. 

 
drevený stĺp  s betónovou pätkou         vyčnievajúci koreň 

              
2. Výrub štyroch stromov – topoľ biely -  v nezastavanej oblasti, obvod kmeňa 

232cm, 142cm, 148cm, 113cm. Požadujeme odstrániť aj koreňový systém.  
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Drevná hmota bude zlikvidovaná. Okolie v rozsahu 1000 m2 bude pokosené, v 
rozsahu 800m2 zbavené náletových drevín. 

 

      
 

3. Orezanie 15 kusov stromov v zastavanej oblasti na výšku cca 6m. Priemerný 
obvod kmeňa vo výške 6m - 60cm. Okolie pod stromami v rozsahu 800 m2 
bude zbavené náletových drevín. Drevná hmota bude zlikvidovaná. 

 

 
 

4. orezanie 4 kusov stromov v zastavanej oblasti na výšku cca 6m. Priemerný 
obvod kmeňa vo výške 6m - 60cm. Drevná hmota bude zlikvidovaná. 
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5.  Orezanie stromu – topoľ biely -  v zastavanej oblasti  od výšky cca 10m, 
obvod kmeňa 230cm. Drevná hmota bude zlikvidovaná. 

 
 

 
 
Po prácach je nutné dočistiť verejné komunikácie od biologického odpadu. Počas 
prác je potrebné regulovať dopravu na Májovej ulici v jednom pruhu v úseku 100m 
a zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov a premávky.    
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situácia 

 

 

Výkaz výmer je v prílohe zadania. 

Vrátane všetkých nákladov súvisiacich s vykonaním služby. 

2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom vrátane DPH. 

Kritérium sa vyhodnotí na základe predloženej prílohy, t.j. výkazu výmer. 

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží 

najnižšiu cenu celkom v EUR vrátane DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa 

stanoví podľa stanoveného kritéria. V prípade rovnosti cien u dvoch alebo 

viacerých uchádzačov o poradí rozhodne hodina doručenia ponuky v danom 

termíne. 

3. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do  11.03.2021 do 10.00 h. 
Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 
Oddelenie pre verejné obstarávanie 
Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 
e-mail: maria.hiebschova@euba.sk 
informácie na tel.č. 672 95 277, kontaktná osoba: Mária Hiebschová. 
Predkladanie ponúk je možné poštou, e-mailom, alebo osobne. 

4. Miesto poskytnutia služby:  

Areál Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta č.1, 852 35 

Bratislava – Petržalka, pri Májovej ulici. 

Verejný obstarávateľ umožňuje záujemcom vykonať obhliadku miesta 

poskytnutia predmetu zákazky, aby získali všetky informácie, ktoré budú 

potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou 

miesta uskutočnenia predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.  
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Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, dostanú informácie 
na tel. čísle 02/6729 5259  u kontaktnej osoby:  Ing. Ivan Búš, email: 
ivan.bus@euba.sk. 
Zápis z obhliadky, pokiaľ z uskutočnenej obhliadky vyplynie potreba jeho 
vyhotovenia, verejný obstarávateľ zverejní v profile verejného obstarávateľa.  

5. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude: aj 

fotokópia, alebo scan dokladu o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú 

predmetom zákazky. 

uchádzač   zapísaný  v  zozname  hospodárskych  subjektov  (ZHS)   
podľa   §152 ZVO  môže  
preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia 
informáciou o zapísaní do ZHS, alebo predložením platného potvrdenia 
úradu o zapísaní do ZHS,  

- uchádzač, ktorý nie je zapísaný  v  ZHS  podľa § 152 ZVO preukáže  
splnenie   podmienok   účasti osobného postavenia dokladom v súlade 
s § 32 ods. 2 písm.  
e) ZVO, 

-  v prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne  dostupnom 
bezplatnom elektronickom registri,   postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke 
uvedie link (odkaz na webovú stránku) na požadovanú informáciu  

- čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 

miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.    

6. Stanovenie ceny predmetu zákazky: 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za poskytnutie služby v členení: 
Cena bez DPH, Cena s DPH,  Celková cena bez DPH,  Celková cena s DPH. 
 Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH. 
Cena predmetu zákazky  musí byť  vypočítaná vrátane  všetkých súvisiacich 
služieb, vrátane dopravných nákladov, t.j. ocenením výkazu výmer. Uchádzač, 
ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa. 
Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú 
počas doby poskytnutia predmetu zákazky. 
Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší 
eurocent. 

7. Lehota poskytnutia:  Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie služby 

nasledovne: 

Začatie prác: do 10 dní od dátumu zadania objednávky, 

Skončenie prác: do 25 dní od začatia prác. 

10. Ďalšie informácie 

Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku na základe faktúry poskytovateľa a to do 

30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednavateľ preddavok na 

predmet zákazky neposkytuje. 
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