
Mesto Nováky
Mestský úrad Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky
IČO: 00318361, DIČ: 2021117775
IBAN: SK69 5200 0000 0000 0864, SWIFT: OTPVSKBX
web: http://www.novaky.sk/
e-mail: novaky@novaky.sk, prednosta@novaky.sk

VÝZVA
NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“)

s názvom:

„ÚDRŽBA KROVÍN A INEJ ZELENE“
/poskytnutie služby/

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Sídlo:
Tel.:
Fax:
Web:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca: 
Kontaktná osoba za 
verejného obstarávateľa:
Mobil:
E-mail:
Kontaktná osoba 
ohľadom verejného 
obstarávania:

Mobil:
E-mail:

Mesto Nováky
Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky 
+421 46 512 1511 
+421 46 546 1219 
http://www.novaky.sk/
00 318 361
20 21 211 775
nie je platcom DPH
RNDr. Daniel DANIŠ, primátor

Mgr. Milan ORŠULA, prednosta úradu 
+421 46 512 15 11 
prednosta@.novaky.sk

Ing. Zdenék BENEŠ, osoba 
verejného obstarávania 
+421 903 286 687 
bmsenergy@centrum.sk

zodpovedná za proces

2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb údržby krovín a inej zelene podľa potrieb 
verejného obstarávateľa na základe harmonogramu prác rozdeleného po jednotlivých 
mesiacoch na celé vegetačné obdobie t. j. od mesiaca marec (vrátane) do mesiaca 
október (vrátane).
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v samostatnej prílohe tejto výzvy 
označenej ako Príloha k výzve č. 1 Opis predmetu zákazky.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v samostatnej prílohe tejto výzvy 
označenej ako Príloha k výzve č. 1 Opis predmetu zákazky.

3. Druh zákazky:
Zákazka na poskytnutie služby.

4. Spoločný slovník verejného obstarávania (CPV):
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, 
prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania: 
Hlavný slovník:

http://www.novaky.sk/
mailto:novaky@novaky.sk
mailto:prednosta@novaky.sk
http://www.novaky.sk/
mailto:prednosta@novaky.sk
mailto:bmsenergy@centrum.sk


77300000-3
77211400-6
77211500-7
77340000-5
77342000-9
77314100-5
90524300-9

Záhradnícke služby 
Orezávanie stromov 
Údržba stromov
Prerezávanie stromov a orezávanie živých plotov 
Orezávanie živých plotov 
Údržba trávnikov
Odstraňovanie biologického odpadu

5. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je stanovená súlade s ustanovením § 6 
zákona o verejnom obstarávaní vo výške 48.000,00 EUR bez DPH.

6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie služby v rozsahu opisu predmetu zákazky 
podrobne vymedzeného v samostatnej prílohe tejto výzvy označenej ako Príloha k výzve 
č. 1 Opis predmetu zákazky.

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
7.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
7.2 Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý požadovaný rozsah predmetu zákazky.

8. Variantné riešenie
8.1 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 

predmetu zákazky.
8.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené 

do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

9. Zdroj finančných prostriedkov:
9.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov (z rozpočtu) verejného 

obstarávateľa.
9.2 Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby na plnenie 

zmluvy.
9.3 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
9.4 V zmysle zákona o cenách sa považuje zmluvná cena uvedená v ponuke 

uchádzača za cenu maximálnu a pevne danú.
9.5 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EUR s presnosťou 

na dve desatinné miesta.
9.6 Uchádzačom uvádzané ceny budú vyjadrené v EUR s DPH.
9.7 Do ceny musí uchádzač zahrnúť všetky náklady, ktoré predpokladá v súvislosti s 

predmetom zákazky.
9.8 Ceny navrhované uchádzačom musia vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom 

bola podaná cenová ponuka verejnému obstarávateľovi.
9.9 Platobné podmienky a spôsob fakturácie sú bližšie uvedené v Obchodných 

podmienkach uskutočnenia predmetu zákazky v prílohe č. 3 k výzve Obchodné 
podmienky verejného obstarávateľa.

10. Typ zmluvy
Výsledkom postupu verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluva o poskytovaní 
služby podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov.

11. Termín a miesto poskytnutia služby
Termín: Zmluva o poskytovaní služby sa uzatvorí na obdobie 24 mesiacov odo dňa 

účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania sumy 48.000,00 € bez DPH podľa toho, ktorá

2



zo skutočností nastane skôr [služby budú poskytované podľa harmonogramu prác 
pričom harmonogram prác bude rozdelený na práce realizované po jednotlivých 
mesiacoch na celé vegetačné obdobie od mesiaca marec (vrátane) po mesiac 
október (vrátane)].

Miesto: Udržiavaná zeleň, ktorá je predmetom tohto verejného obstarávania, sa 
nachádza na území mesta Nováky, v jeho nasledovných častiach, resp. 
uliciach: Ulica G. Košťála, Námestie SNP, ulica Lehotská, ulica Suvorovova, ulica 
Jesenského, ulica Matice slovenskej, ulica M. R. Štefánika, ulica Rastislavova, ulica 
Bernolákova, autobusová stanica, časť Horné Lelovce, Nový cintorín Nováky, časť 
areálu kostolnej záhrady, Námestie SNP -  vo dvore byt. domu č. 125, ulica 
Svätoplukova, ulica Čerešňová, ulica Baníkov, ulica Hviezdoslavova, ulica A. 
Hlinku, ulica M. Bela, ulica F. Kráľa, ulica Kukučínova, ulica Štúrova, ulica M. 
Rázusa, ulica I. Krasku, ulica Chemikov, ulica Lesná, ulica Kollárova.

12. Dorozumievanie a vysvetľovanie
12.1 Dorozumievanie medzi záujemcami a verejným obstarávateľom sa bude 

uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty alebo prostredníctvom elektronických 
prostriedkov (e-mailom).

12.2 Žiadosť o vysvetlenie jednotlivých bodov obsahu požiadaviek zadávania zákazky 
určených verejným obstarávateľom, môže záujemca doručiť kontaktnej osobe 
ohľadom verejného obstarávania do 22.03.2018 do 14:00 hod. a to niektorým z 
uvedených spôsobov:
a) na adresu: Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky
b) na e-mailovú adresu: bmsenergy@centrum.sk
Osoba zodpovedná za vysvetľovanie: Ing. Zdenék BENEŠ, mobil: +421 903 286 
687.

12.3 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v tejto 
výzve, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr tri 
pracovné dni pred uplynutím lehoty na predloženie cenových ponúk. Tieto 
informácie nesmú byť v rozpore s výzvou.

13. Obhliadka predmetu zákazky
13.1 Predmet zákazky nevyžaduje obhliadku.

14. Požiadavky na cenovú ponuku
14.1 Cenová ponuka musí byť predložená v slovenskom, prípadne českom jazyku. 

V prípade iného jazyka je potrebný úradný preklad do jazyka slovenského. Cenová 
ponuka, ktorá nebude takto predložená nebude hodnotená.

14.2 Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti so sídlom 
mimo územia SR, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť 
preložené do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

14.3 Verejný obstarávateľ odporúča, aby cenová ponuka bola zviazaná pevnou väzbou, 
ktorá nie je rozoberateľná, všetky listy v ponuke boli očíslované a parafované, aby 
sa zabránilo manipulácii a porušeniu postupnosti dokladov.

14.4 Titulná strana, bude obsahovať obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, 
kontaktné údaje o osobe oprávnenej konať v mene uchádzača, predmet zákazky, 
dátum vypracovania cenovej ponuky.

14.5 Súpis predložených dokladov a dokumentov ponuky.
14.6 Ak verejný obstarávateľ zistí, že ponuka je neúplná, nebude hodnotená a bude 

vylúčená.
14.7 Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača v súlade s 

výpisom z Obchodného registra resp. zo Živnostenského registra, resp. osobou 
písomne poverenou štatutárnym orgánom na tento účel. Originál dokumentu
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preukazujúci oprávnenie osoby podpísať ponuku musí byť v takomto prípade 
súčasťou cenovej ponuky.

14.8 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, na túto skutočnosť 
verejného obstarávateľa upozorní v cenovej ponuke. V prípade, že uchádzač nie je 
platcom DPH jeho cena sa bude brať ako cena vrátane DPH vo vzťahu na § 3 
ods. 3 zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v platnom znení.

14.9 V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
14.10 V prípade, ak uchádzač bude mať sídlo mimo územia Slovenskej republiky, 

verejný obstarávateľ skontroluje, či bola cenová ponuka vyčíslená v cene bez 
DPH. V prípade, ak verejný obstarávateľ bude podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov povinný uhradiť DPH, pripočíta k ponuke DPH platnú 
v Slovenskej republike.

15. Obsah cenovej ponuky
15.1 Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

• Vyplnený formulár Identifikačné údaje uchádzača (Príloha k výzve č. 5)
• Vyhlásenie uchádzača (Príloha k výzve č. 6)
• Doklady na splnenie podmienok účasti
• Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie cenových ponúk (Príloha k výzve č. 

7)
• Odporúčaný vzor textu na vonkajšom obale cenovej ponuky (Príloha k výzve 

č. 9)
• Návrh Zmluvy o poskytovaní služby podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
15.2 Cenová ponuka musí byť predložená 1 x v listinnej podobe ako originál a 1 x na 

CD alebo DVD nosiči s obsahom celej cenovej ponuky. CD alebo DVD nosič musí 
byť identický s cenovou ponukou predloženou v listinnej podobe.

15.3 Doklady tvoriace obsah cenovej ponuky môžu byť v cenovej ponuke predložené 
ako fotokópie, pokiaľ nie je určené inak.

15.4 Dokumenty uvedené v Obsahu cenovej ponuky musia byť podpísané uchádzačom 
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

16. Lehota a miesto predkladania cenových ponúk:
16.1 Uchádzač predloží cenovú ponuku v uzatvorenom označenom obale, ktorý bude 

obsahovať:
• názov a adresu verejného obstarávateľa
• názov alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
• označenie „SÚŤAŽ -  NEOTVÁRAŤ“
• označenie heslom verejného obstarávania: „Údržba krovín a inej zelene“ 

Uchádzač predloží cenovú ponuku prostredníctvom pošty alebo osobne v lehote do 
27.03.2018 do 14:00 hod. na adresu: Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 
Nováky, Slovenská republika, kontaktná osoba: Anton Horný, zamestnanec 
úradu, telefón: +421 905 302 322.

16.2 V prípade, že uchádzač predloží cenovú ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, 
pre dodržanie lehoty na predkladanie cenových ponúk je rozhodujúci termín 
doručenia verejnému obstarávateľovi.

16.3 Cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk 
nebude hodnotená a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

16.4 Cenová ponuka, ktorá nebude úplná, t. j. nebude obsahovať požiadavky na cenovú 
ponuku, doklady k podmienkam účasti a ostatné náležitosti v zmysle tejto výzvy, 
nebude hodnotená a bude vylúčená.

17. Preskúmanie cenových ponúk
17.1 Do procesu vyhodnocovania cenových ponúk budú zaradené tie cenové ponuky,
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ktoré obsahujú náležitosti uvedené v bode 15. Obsah cenovej ponuky výzvy a 
zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve.

17.2 Platnou cenovou ponukou je cenová ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia 
alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo 
výzve, prostredníctvom ktorej bolo vyhlásené toto verejné obstarávanie. Ostatné 
cenové ponuky uchádzačov budú z verejného obstarávania vylúčené.

18. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie cenových ponúk z
hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky
18.1 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní sa bude 

posudzovať z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených v prílohe č. 2 
Podmienky účasti uchádzačov tejto výzvy.

18.2 Ak uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti alebo predloží neplatné doklady 
alebo poskytne nepravdivé informácie alebo pozmenené informácie, bude z 
verejného obstarávania vylúčený.

18.3 Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením 
dôvodu vylúčenia.

18.4 Cenové ponuky sa vyhodnocujú z hľadiska splnenia požiadaviek verejného 
obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky a verejný obstarávateľ 
vylúči cenové ponuky, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky uvedené vo výzve.

18.5 V rámci vyhodnotenia cenových ponúk si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo 
požiadať uchádzačov o vysvetlenie cenovej ponuky, resp. overiť si niektoré údaje 
a skutočnosti uvedené v cenovej ponuke.

19. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk
19.1. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení cenových ponúk bezodkladne písomne 

oznámi všetkým uchádzačom, ktorých cenové ponuky sa vyhodnocovali, výsledok 
vyhodnotenia cenových ponúk, vrátane poradia uchádzačov.

19.2. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho cenovú ponuku prijíma, neúspešnému 
uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho cenovej ponuky.

20. Obchodné podmienky a uzavretie zmluvy
20.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s úspešným uchádzačom.
20.2 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto výzvou a s cenovou ponukou 

predloženou úspešným uchádzačom.
20.3 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému 

obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, a to v lehote do 
10 kalendárnych dní, ak boli zo strany verejného obstarávateľa písomne 
vyzvaní k podpisu zmluvy a to listom Výzva na poskytnutie súčinnosti 
potrebnej na uzavretie zmluvy.

20.4 Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne súčinnosť pre 
uzavretie zmluvy, zmluva môže byť uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako 
druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne 
uzavrieť zmluvu alebo neposkytne riadnu súčinnosť pre uzavretie zmluvy, zmluva 
môže byť uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.

21. Doplňujúce informácie
21.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky 

znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému 
obstarávateľovi.

21.2 Predložením cenovej ponuky ešte nevzniká právny nárok na uzavretie zmluvného 
vzťahu. Na uzatvorenie zmluvného vzťahu bude úspešný uchádzač písomne 
vyzvaný zo strany verejného obstarávateľa.

21.3 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z 
nasledovných dôvodov:
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• ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky účasti,
• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám 

vo výzve na predloženie cenovej ponuky,
• ak návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie cenových ponúk bude vyšší ako 

finančné prostriedky schválené verejným obstarávateľom na uvedený predmet 
zákazky v pláne výdavkov na príslušný kalendárny rok,

• ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
21.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:

• doplniť Výzvu,
• zmeniť Výzvu,
• zrušiť vyhlásenú Výzvu,
• predĺžiť lehotu na predkladanie cenových ponúk,
• rokovať o cene, v prípade, ak navrhovaná zmluvná cena prekročí 

predpokladanú hodnotu verejného obstarávania, resp. v prípade rovnakého 
počtu bodov u uchádzačov, ktorí by sa umiestnili zhodne obaja na prvom 
mieste.

V Novákoch, dňa 19.03.2018

RNDr. Daniel DANIŠ, v.r.
primátor 

mesta Nováky
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Príloha k výzve č. 1 
Opis predmetu zákazky

Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 
písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zabezpečuje výber poskytovateľa služby postupom 
zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní na 
predmet zákazky s názvom „Údržba krovín a inej zelene“.

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb údržby krovín a inej zelene podľa potrieb 
verejného obstarávateľa na základe harmonogramu prác rozdeleného po jednotlivých 
mesiacoch na celé vegetačné obdobie t. j. od mesiaca marec (vrátane) do mesiaca október 
(vrátane).

Udržiavaná zeleň, ktorá je predmetom tohto verejného obstarávania, sa nachádza na 
území mesta Nováky, v jeho nasledovných častiach, resp. uliciach:
Ulica G. Košťála, Námestie SNP, ulica Lehotská, ulica Suvorovova, ulica Jesenského, ulica 
Matice slovenskej, ulica M. R. Štefánika, ulica Rastislavova, ulica Bernolákova, autobusová 
stanica, časť Horné Lelovce, Nový cintorín Nováky, časť areálu kostolnej záhrady, Námestie 
SNP -  vo dvore byt. domu č. 125, ulica Svätoplukova, ulica Čerešňová, ulica Baníkov, ulica 
Hviezdoslavova, ulica A. Hlinku, ulica M. Bela, ulica F. Kráľa, ulica Kukučínova, ulica 
Štúrova, ulica M. Rázusa, ulica I. Krasku, ulica Chemikov, ulica Lesná, ulica Kollárova.

Udržiavané budú nasledovné druhy krovín:
Stálo zelené kroviny:

■ Thuja occidentalis Brabant
■ Taxus Baccata
■ Juniperis Sabina
■ Juniperis Chinensis
■ Buxus semp.
■ Viburnum

Opadavé kroviny:
■ Ligustrum vul.
■ Carpinus bet.
■ Forsythia
■ Vajgela
■ Pyracantha
■ Spiraea zmes
■ Berberis thun.
■ Symphoricarpos Rivularis

Nízko rastúce kroviny:
■ Cotoneaster

Predmet zákazky bude vykonávaný nasledovne:
■ rez a tvarovanie všetkých živých plotov v meste Nováky podľa pasportizácie 

živých plotov mesta Nováky, s odvozom bioodpadu a vyčistením,
■ strihanie nízko rastúcich kríkov a tují, ich tvarovanie a odburinenie na Nám. SNP, G. 

Košťála a M. R. Štefánika s odvozom bioodpadu,
■ nám. SNP pri Novingu: vytvarovať „Juniperus“, stromy v ostrovčekoch „Crataegus" 

vytvarovať a vystrihať; na Nám. SNP pri tržnici mix kríkov vystrihať odburiniť; na 
Nám. SNP pred domom č. 616 kríky vytvarovať a ostrihať; na Nám. SNP pred 
budovou kúrie pred hlavným vchodom vytvarovať a zostrihať mix kríkov; na Nám. 
SNP smerom k drevoskladu vystríhanie a vytvarovanie „Junipherus“ -  všetko s 
odvozom bioodpadu,
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■ ul. Lehotská ľavá aj pravá strana: strihanie a tvarovanie „Symphoricarpos“; 
vystríhanie a vytvarovanie tuje a ostatných kríkov; pri dome služieb vystrihanie a 
odburinenie „Juniperus“ - všetko s odvozom bioodpadu,

■ ul. Suvorovová : strihanie a vytvarovanie kríkov s odvozom bioodpadu,
■ ul. Šoltésovej a Jesenského -  križovatka: vystrihanie a vytvarovanie kríkov; pri 

požiarnej zbrojnici vystrihanie a vytvarovanie kríkov -  všetko s odvozom bioodpadu,
■ ul. Matice slovenskej: odburinenie záhonov, vystrihanie a tvarovanie kríkov s 

odvozom bioodpadu,
■ okolie Kultúrneho centra mesta Nováky: strihanie nízko rastúcich kríkov, tvarovanie a 

odburinenie „Junipherus“ s odvozom bioodpadu,
■ ul. M. R. Štefánika: odburiniť a vystrihať „Junipherus“ pri Domuse s odvozom 

bioodpadu.
■ ul. Rastislavova: strihanie a vytvarovanie kríkov + vytvarovanie tují, „Junipherus“ na 

križovatke ulíc Rastislavova a Bernolákova s odvozom bioodpadu,
■ ul. Bernolákova -  okolie bytových domov š. 632, 633 a 634 vystrihať kríky a odburiniť 

s odvozom bioodpadu,
■ ul. Kukučínova - odburinenie plôch výsadby s odvozom bioodpadu pred byt. domami 

č. 200 a č. 205,
■ vstup do parku Š. Moyzesa - strihanie a vytvarovanie kríkov „Spiraea, cotonaster, 

berberis a forsythia“ s odvozom bioodpadu,
■ údržba kríkov, sadeníc a trávnatej plochy na Nám. SNP a pri Kultúrnom 

centre mesta Nováky v rozsahu:
- odburinenie, vystrihávanie a tvarovanie novej výsadby krov a trvaliek,
- kosenie trávnikových plôch 1x týždenne,
- prevzdušnenie trávnika 2x ročne -  na jar a na jeseň,
- prihnojenie trávnikov každých 5-6 týždňov v mesiacoch máj -  október,

■ autobusová stanica: ručné vystrihanie, omladzujúci rez kríkov, vytvarovanie a 
odburinenie záhonov s odvozom bioodpadu,

■ autobusová zastávka Lelovce: vystrihanie a omladenie kríkov, tvarovanie jestvujúcich 
kríkov a tují s odvozom bioodpadu,

■ Lelovce - rez a tvarovanie kríkov v priestore od autobusovej zastávky po rieku Nitra, 
nová výsadba v priestoroch bývalého dela, pri parkovisku motorestu a medzi jazerom 
a št. cestou s odburinením a odvozom bioodpadu,

■ nový cintorín: strihanie a vytvarovanie tují pri vstupe po pravej a ľavej strane, bočný 
vchod na výšku 2,5 m, strihanie nízko rastúcich kríkov „Lonicera“, pred vchodom 
„Juniperus“, „Syringa“, vystrihať, odburiniť -  všetko s odvozom bioodpadu,

■ údržba parku pri farskom kostole v Novákoch -  strihanie a tvarovanie živých plotov a 
kríkov v správe mesta Nováky,

■ kompletná údržba výsadieb vo dvore bytového domu č. 125 (tzv. „Učko“) na Nám. 
SNP.

Okrem špecifikácie v jednotlivých bodoch budú práce vykonávané podľa potreby, v priebehu 
celého roka a v závislosti od vegetačného obdobia tak, aby vykonané práce uvedené v 
jednotlivých bodoch spĺňali požiadavky kladené na ozdravujúce a estetické vlastnosti 
ošetrovaných trávnikov, kríkov a živých plotov. Práce budú realizované podľa potreby 
niekoľkokrát ročne. Súčasťou cien je aj odvoz bioodpadu z udržiavanej zelene. Bioodpad je 
potrebné odviesť bezodkladne -  okamžite po realizácii údržby. Bioodpad bude odvezený do 
kompostárne vo vlastníctve mesta Nováky. Uloženie odpadu z udržiavanej zelene v 
kompostárni je bezplatné. Kompostáreň sa nachádza vo vzdialenosti cca 4 km od miesta 
údržby dotknutej zelene. Údržba zelene, ktorá je premetom zákazky, bude realizovaná 
v závislosti od vegetačného obdobia tak, aby vykonané práce spĺňali požiadavky kladené na 
ozdravujúce a estetické vlastnosti ošetrovanej zelene. Tvar udržiavanej zelene žiadame 
dodržať podľa posledného rezu a aktuálneho stavu.
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Rez a tvarovanie krovín - živých plotov

Počet rezov ročne Výška Plocha
1 do 1 m 382 m2

Počet rezov ročne Výška Plocha
4 do 1 m 763 m2
4 1-1,5 m 1939 m2
4 nad 1,5 m 1840 m2

Počet rezov ročne Výška Plocha
6 do 1 m 1147 m2
6 1-1,5 m 20 m2
6 nad 1,5 m 273 m2

Rez stálo zelených krovín
Počet rezov ročne Výška Plocha

3 do 1 m 304 m2
3 1-2 m 1495 m2
3 2-3 m 934 m2
3 nad 3 m 898 m2

Rez opadavých krovín
Počet rezov ročne Výška Plocha

3 do 1 m 768 m2
3 1-2 m 1068 m2
3 2-3 m 315 m2
3 nad 3 m 270 m2

Odburinenie a vyčistenie vysadených plôch
Počet odburinení ročne Plocha

5 730 m2
7 2408 m2

Starostlivosť o trávnaté plochy
Položka Plocha

Kosenie trávnikov 1x týždenne v mesiacoch 
máj -  október, t. j. cca 26 krát 692 m2
Prevzdušnenie trávnikov 2x ročne -  jar, 692 m2
jeseň
Prihnojenie trávnikov každých 5-6 týždňov 692 m2
v mesiacoch máj -  október, t. j. cca 5 krát

Rez a tvarovanie stromov
Počet Výška a tvar stromu
6 ks 
3 ks

4,0 m, tvar gule
5,0 m, tvar -  voľne rastúci, tvarovať tak, aby 

bolo zamedzené rastu konárov na blízky 
chodník

Počty úkonov sú uvedené ako predpokladané, služby sa budú vykonávať podľa 
potrieb verejného obstarávateľa.
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Verejný obstarávateľ požaduje predložiť nasledovné doklady alebo dokumenty, ktoré budú 
slúžiť na posúdenie splnenia podmienok účasti:

A. Aktuálny doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorým uchádzač preukáže 
spôsobilosť poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky (napr.: výpis z 
Obchodného alebo zo Živnostenského registra). Doklad musí byť aktuálny ku dňu 
predloženia cenovej ponuky. Doklad môže uchádzač predložiť ako fotokópiu, 
úspešný uchádzač bude povinný verejnému obstarávateľovi predložiť pred 
podpisom zmluvy originál, resp. úradne osvedčenú fotokópiu dokladu. Verejný 
obstarávateľ za aktuálny doklad uzná aj výpis zo stránky www.orsr.sk alebo 
www.zrsr.sk, prípadne inej obdobnej stránky.

Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu 
k predmetu zákazky a potrebu je j zahrnutia nasledovne: Požiadavka predložiť aktuálny 
doklad o oprávnení poskytovať službu vyplynula z potreby zabezpečiť spoľahlivého 
uchádzača, odborne a technicky kvalifikovaného, ktorý dokáže zabezpečiť rozsah 
predmetnej zákazky v zodpovedajúcej kvalite, objeme a čase, a ktorý má oprávnenie 
poskytovať služby v požadovanom rozsahu.

Príloha k výzve č. 2
Podmienky účasti uchádzačov
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■ Uchádzač predloží v cenovej ponuke obchodné podmienky vypracované podľa 
priloženého vzoru Rámcovej dohody (ďalej len „návrh rámcovej dohody").

■ Návrh rámcovej dohody musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo 
členom štatutárneho orgánu, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v 
záväzkových vzťahoch. Uchádzač predloží návrh rámcovej dohody spolu s návrhom na 
plnenie kritérií.

■ Návrh rámcovej dohody spolu s návrhom na plnenie kritérií uchádzač predloží v ponuke 
s uvedením zmluvnej ceny za jednotlivé jednotkové ceny.

■ V zmluvných vzťahoch, sa namiesto pojmu záujemca a uchádzač bude uvádzať 
poskytovateľ a namiesto pojmu verejný obstarávateľ sa bude uvádzať objednávateľ.

■ Uchádzač nie je oprávnený zásadným spôsobom meniť, upravovať a dopĺňať obchodné 
podmienky, okrem bodov, v ktorých sa doplnenie vyžaduje. V prípade, že uchádzač v 
predloženej cenovej ponuke nedodrží stanovené zmluvné podmienky a požiadavky na 
predmet zákazky, bude jeho ponuka vylúčená z verejného obstarávania.

■ Uchádzač doplní iba údaje označené kurzívou (doplní poskytovateľ) - vyznačené 
predtlačou v návrhu rámcovej dohody a zároveň ocenení položku, ktorý je súčasťou 
podkladov k zákazke.

■ Uchádzač v cenovej ponuke predloží text návrhu rámcovej dohody vrátane príloh.

Príloha k výzve č. 3
Obchodné podmienky verejného obstarávania

NÁVRH ZMLUVY

Zmluva o poskytovaní služby
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník")

Článok I. 
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Zástupca k rokovaniam vo veciach 
a/ technických: 
b/ zmluvných:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Mesto Nováky
Nám SNP 349/10, 972 71 Nováky
RNDr. Daniel DANIŠ, primátor mesta Nováky

Anton HORNÝ, zamestnanec úradu
RNDr. Daniel DANIŠ, primátor
00 318 361
20 21 211 775
nie je platcom DPH
VÚB, a.s., Retailová pobočka Nováky
IBAN: SK4502000000000018728382

a

1.2 Poskytovateľ:
Sídlo:
Zapísaný v:

Štatutárny orgán:
Zástupca k rokovaniam vo veciach
a/technických:
b/ zmluvných:
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IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
IBAN:
SWIFT/BIC:

Článok II.
Východiskové podklady

2.1 Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „Údržba krovín 
a inej zelene".

Článok III.
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa bližšie špecifikovaný v nasledovných 
odsekoch tohto článku a v prílohách tejto zmluvy a záväzok Objednávateľa riadne 
poskytnutia služby a zaplatiť zaň dohodnutú odmenu.

3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne služby údržby krovín a inej zelene. Rozsah 
služieb a požiadavky na ich kvalitu sú podrobne uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

Článok IV.
Termín plnenia zmluvy

4.1 Služby zo strany poskytovateľ budú realizované podľa harmonogramu poskytovaných 
služieb, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými osobami oboch zmluvných strán a ktorý 
tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy. Harmonogram poskytovaných služieb bude rozdelený na 
práce realizované po jednotlivých mesiacoch na celé vegetačné obdobie - t. j. od 
mesiaca marec (vrátane) po mesiac október (vrátane).

4.2 Harmonogram poskytovaných služieb je možné meniť len písomnými číslovanými 
dodatkami, podpísanými oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.

4.3 Dodržanie termínu dokončenia, odovzdania a prevzatia požadovaných služieb je 
podmienené riadnym plnením záväzkov spolupôsobenia objednávateľa. Objednávateľ 
sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi spolupôsobenie potrebné pre splnenie predmetu 
zmluvy.

Článok V.
Cena

5.1. Ceny za poskytované služby sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
5.2. V cene sú zahrnuté všetky náklady za riadne poskytovanie služieb v požadovanom 

rozsahu, vrátane odvozu vzniknutého bioodpadu z udržiavanej zelene.
5.3. Objednávateľ neposkytne Poskytovateľovi žiadny preddavok.
5.4. Objednávateľ uhradí poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté služby a to na 

základe fakturácie, ktorá sa bude vykonávať mesačne, k poslednému dňu príslušného 
kalendárneho mesiaca, v ktorom boli služby vykonané. Súčasťou faktúry bude súpis 
poskytnutých a vykonaných prác a služieb, odsúhlasený oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia 
faktúry Objednávateľovi.

5.5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa príslušných právnych predpisov. V 
prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená 
obsahovo nesprávne, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Poskytovateľovi v lehote 
splatnosti s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa 
plynutie lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 
opravenej faktúry Objednávateľovi.
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Článok VI.
Odovzdanie a prevzatie poskytnutých služieb

6.1 Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní služieb postupovať s náležitou odbornou
starostlivosťou.

6.2 Objednávateľ skontroluje kvalitu poskytovaných služieb za účasti poskytovateľa do 5 dní
odo dňa oznámenia poskytovateľa, že práce sú vykonané.

Článok VII.
Zmluvné pokuty

7.1 V prípade omeškania poskytnutých služieb, zaplatí Poskytovateľ Objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny objednanej služby za každý kalendárny 
deň omeškania s odovzdaním poskytnutých služieb alebo vykonaných prác.

7.2 Za omeškanie s platbou podľa bodu 5.4 zaplatí Objednávateľ Poskytovateľovi 
pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania.

Článok VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1 Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo
do vyčerpania limitu 48.000,00 EUR bez DPH podľa toho, ktorá skutočnosť nastane 
skôr.

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana poruší podstatne zmluvné
záväzky, dohodnuté v tejto zmluve, má druhá zmluvná strana právo odstúpiť od zmluvy. 
Odstúpenie od zmluvy sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

8.3 Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať pri príprave, realizácii alebo poskytnutia služby
alebo prác všetky normy a predpisy platné na území Slovenskej republiky, vrátane 
predpisov o ochrane a bezpečnosti pri práci.

8.4 Poskytovateľ bude Objednávateľa priebežne informovať o stave uskutočňovaných
služieb alebo prác.

8.5 Poskytovateľ zodpovedá za čistotu priľahlých pozemkov, použitých pri poskytovaní 
služby alebo prác.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
na webovom sídle Objednávateľa.

9.2 Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka.

9.3 Túto zmluvu je možné meniť len písomnými číslovanými dodatkami, podpísanými
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

9.4 Ustanovenia, ktoré sa počas platnosti zmluvy stali neplatnými alebo neúčinnými, treba
vykladať tak, aby bol zachovaný pôvodný zmysel a účel dotknutých ustanovení, ak táto 
zmluva neustanovuje inak.

9.5 Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého z ustanovení tejto zmluvy nemá za následok
neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú 
v takomto prípade nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenia novým, ktoré bude 
najbližšie pôvodnému zámeru alebo úmyslu zmluvných strán.

9.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory, ktoré by vznikli na základe tejto zmluvy
sa budú snažiť riešiť hľadaním možnosti dohody, akceptovateľnej oboma zmluvnými 
stranami a až následne prípadne súdnou cestou.

9.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú jej prílohy:
■ príloha č. 1: Cenník
■ príloha č. 2: Opis predmetu zmluvy
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■ príloha č. 3: Harmonogram poskytovaných služieb
9.8 Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane 3,

Poskytovateľ 1 vyhotovenie.
9.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú slobodne a vážne, že ich zmluvná

voľnosť nie je obmedzená, že ustanovenia tejto zmluvy sú pre nich zrozumiteľné 
a určité, že zmluvu neuzatvárajú v omyle a následne po tom, čo si túto zmluvu prečítali 
a porozumeli jej obsahu, ju na znak súhlasu s celým jej obsahom prostredníctvom 
svojich oprávnených osôb podpisujú.

V Novákoch dňa...........2018 V Novákoch, dňa............2018

Ing. Daniel Daniš
primátor 

mesta Nováky
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Príloha č. 1 k zmluve o poskytovaní služby -  Cenník

Položka MJ Predpokladaný
počet

Jednotková 
cena za 

položku v 
EUR bez DPH

Jednotková 
cena za 

položku v 
EUR s DPH

Celková cena 
za položku v 
EUR bez DPH

Výška DPH
Celková cena 
za položku v 
EUR s DPH

R ez a tva rovan ie  krovín - ž ivých p lo tov 
s výškou do 1m

m 2 10316

R ez a tva rovan ie  krovín - ž ivých p lo tov 
s výškou od 1m do 1,5 m

m 2 7876

R ez a tva rovan ie  krovín - ž ivých p lo tov 
s výškou nad 1,5 m

m 2 8998

R ez stá lo  ze lených  krovín s výškou do 1m m 2 912

R ez stá lo  ze lených  krovín  s výškou od 1m 
do 2m

m 2 4485

R ez stá lo  ze lených  krovín s výškou od 2m  
do 3m

m 2 2802

R ez stá lo  ze lených  krovín s výškou nad 3m m 2 2694

R ez opadavých  krovín  s výškou  do 1m m 2 2304

R ez opadavých  krovín  s výškou  od 1m do 
2m

m 2 3204

R ez opadavých  krovín  s výškou  od 2m  do 
3m

m 2 945

R ez opadavých  krovín  s výškou  nad 3m m 2 810

O dburinen ie  a vyč is ten ie  vysadených  plôch m 2 20506

K osen ie  trá vn iko v m 2 17992
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Položka MJ Predpokladaný
počet

Jednotková 
cena za 

položku v 
EUR bez DPH

Jednotková 
cena za 

položku v 
EUR s DPH

Celková cena 
za položku v 
EUR bez DPH

Výška DPH
Celková cena 
za položku v 
EUR s DPH

P revzdušnen ie  trá vn iko v m 2 1384

P rihno jen ie  trá vn iko v m 2 3460

R ez a tva rovan ie  s tro m o v  tvaru gule 
s výškou cca 4m

ks 6

R ez a tva rovan ie  s tro m o v  s výškou cca 5m ks 3

CELKOVÁ CENA
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Príloha č. 2 k zmluve o poskytovaní služby - Opis predmetu zmluvy

Rez a tvarovanie krovín - živých plotov

Počet rezov ročne Výška Plocha
1 do 1 m 382 m2

Počet rezov ročne Výška Plocha
4 do 1 m 763 m2
4 1-1,5 m 1939 m2
4 nad 1,5 m 1840 m2

Počet rezov ročne Výška Plocha
6 do 1 m 1147 m2
6 1-1,5 m 20 m2
6 nad 1,5 m 273 m2

Rez stálo zelených krovín
Počet rezov ročne Výška Plocha

3 do 1 m 304 m2
3 1-2 m 1495 m2
3 2-3 m 934 m2
3 nad 3 m 898 m2

Rez opadavých krovín
Počet rezov ročne Výška Plocha

3 do 1 m 768 m2
3 1-2 m 1068 m2
3 2-3 m 315 m2
3 nad 3 m 270 m2

Odburinenie a vyčistenie vysadených plôch
Počet odburinení ročne Plocha

5 730 m2
7 2408 m2

Starostlivosť o trávnaté plochy
Položka Plocha

Kosenie trávnikov 1x týždenne v mesiacoch 
máj -  október, t. j. cca 26 krát 692 m2
Prevzdušnenie trávnikov 2x ročne -  jar, 692 m2
jeseň
Prihnojenie trávnikov každých 5-6 týždňov 692 m2
v mesiacoch máj -  október, t. j. cca 5 krát

Rez a tvarovanie stromov
Počet Výška a tvar stromu
6 ks 
3 ks

4,0 m, tvar gule
5,0 m, tvar -  voľne rastúci, tvarovať tak, aby 

bolo zamedzené rastu konárov na blízky 
chodník
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Počty úkonov sú uvedené ako predpokladané, služby sa budú vykonávať podľa 
potrieb verejného obstarávateľa.

Udržiavaná zeleň, ktorá je predmetom zmluvy o poskytovaní služby, sa nachádza na 
území mesta Nováky, v jeho nasledovných častiach, resp. uliciach:
Ulica G. Košťála, Námestie SNP, ulica Lehotská, ulica Suvorovova, ulica Jesenského, ulica 
Matice slovenskej, ulica M. R. Štefánika, ulica Rastislavova, ulica Bernolákova, autobusová 
stanica, časť Horné Lelovce, Nový cintorín Nováky, časť areálu kostolnej záhrady, Námestie 
SNP -  vo dvore byt. domu č. 125, ulica Svätoplukova, ulica Čerešňová, ulica Baníkov, ulica 
Hviezdoslavova, ulica A. Hlinku, ulica M. Bela, ulica F. Kráľa, ulica Kukučínova, ulica 
Štúrova, ulica M. Rázusa, ulica I. Krasku, ulica Chemikov, ulica Lesná, ulica Kollárova.

Udržiavané budú nasledovné druhy krovín:
Stálo zelené kroviny:

■ Thuja occidentalis Brabant
■ Taxus Baccata
■ Juniperis Sabina
■ Juniperis Chinensis
■ Buxus semp.
■ Viburnum

Opadavé kroviny:
■ Ligustrum vul.
■ Carpinus bet.
■ Forsythia
■ Vajgela
■ Pyracantha
■ Spiraea zmes
■ Berberis thun.
■ Symphoricarpos Rivularis

Nízko rastúce kroviny:
■ Cotoneaster

Predmet zmluvy o poskytovaní služby bude vykonávaný nasledovne:
■ rez a tvarovanie všetkých živých plotov v meste Nováky podľa pasportizácie 

živých plotov mesta Nováky, s odvozom bioodpadu a vyčistením,
■ strihanie nízko rastúcich kríkov a tují, ich tvarovanie a odburinenie na Nám. SNP, G. 

Košťála a M. R. Štefánika s odvozom bioodpadu,
■ nám. SNP pri Novingu: vytvarovať „Juniperus", stromy v ostrovčekoch „Crataegus" 

vytvarovať a vystrihať; na Nám. SNP pri tržnici mix kríkov vystrihať odburiniť; na 
Nám. SNP pred domom č. 616 kríky vytvarovať a ostrihať; na Nám. SNP pred 
budovou kúrie pred hlavným vchodom vytvarovať a zostrihať mix kríkov; na Nám. 
SNP smerom k drevoskladu vystrihanie a vytvarovanie „Junipherus" -  všetko s 
odvozom bioodpadu,

■ ul. Lehotská ľavá aj pravá strana: strihanie a tvarovanie „Symphoricarpos"; 
vystrihanie a vytvarovanie tuje a ostatných kríkov; pri dome služieb vystrihanie a 
odburinenie „Juniperus" - všetko s odvozom bioodpadu,

■ ul. Suvorovová : strihanie a vytvarovanie kríkov s odvozom bioodpadu,
■ ul. Šoltésovej a Jesenského -  križovatka : vystrihanie a vytvarovanie kríkov; pri 

požiarnej zbrojnici vystrihanie a vytvarovanie kríkov -  všetko s odvozom bioodpadu,
■ ul. Matice slovenskej : odburinenie záhonov, vystrihanie a tvarovanie kríkov s 

odvozom bioodpadu,
■ okolie Kultúrneho centra mesta Nováky: strihanie nízko rastúcich kríkov, tvarovanie a 

odburinenie „Junipherus" s odvozom bioodpadu,
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■ ul. M. R. Štefánika: odburiniť a vystríhať „Junipherus“ pri Domuse s odvozom 
bioodpadu.

■ ul. Rastislavova: strihanie a vytvarovanie kríkov + vytvarovanie tují, „Junipherus“ na 
križovatke ulíc Rastislavova a Bernolákova s odvozom bioodpadu,

■ ul. Bernolákova -  okolie bytových domov š. 632, 633 a 634 vystrihať kríky a odburiniť 
s odvozom bioodpadu,

■ ul. Kukučínova -  odburinenie plôch výsadby s odvozom bioodpadu pred byt. domami 
č. 200 a č. 205,

■ vstup do parku Š. Moyzesa -  strihanie a vytvarovanie kríkov „Spiraea, cotonaster, 
berberis a forsythia“ s odvozom bioodpadu,

■ údržba kríkov, sadeníc a trávnatej plochy na Nám. SNP a pri Kultúrnom 
centre mesta Nováky v rozsahu:

- odburinenie, vystrihávanie a tvarovanie novej výsadby krov a trvaliek,
- kosenie trávnikových plôch 1x týždenne,
- prevzdušnenie trávnika 2x ročne -  na jar a na jeseň,
- prihnojenie trávnikov každých 5-6 týždňov v mesiacoch máj -  október,

■ autobusová stanica: ručné vystrihanie, omladzujúci rez kríkov, vytvarovanie a 
odburinenie záhonov s odvozom bioodpadu,

■ autobusová zastávka Lelovce: vystrihanie a omladenie kríkov, tvarovanie jestvujúcich 
kríkov a tují s odvozom bioodpadu,

■ Lelovce - rez a tvarovanie kríkov v priestore od autobusovej zastávky po rieku Nitra, 
nová výsadba v priestoroch bývalého dela, pri parkovisku motorestu a medzi jazerom 
a št. cestou s odburinením a odvozom bioodpadu,

■ nový cintorín : strihanie a vytvarovanie tují pri vstupe po pravej a ľavej strane, bočný 
vchod na výšku 2,5 m, strihanie nízko rastúcich kríkov „Lonicera“, pred vchodom 
„Juniperus“, „Syringa“, vystrihať, odburiniť -  všetko s odvozom bioodpadu,

■ údržba parku pri farskom kostole v Novákoch -  strihanie a tvarovanie živých plotov a 
kríkov v správe mesta Nováky,

■ kompletná údržba výsadieb vo dvore bytového domu č. 125 (tzv. „Učko“) na Nám. 
SNP.

Okrem špecifikácie v jednotlivých bodoch budú práce vykonávané podľa potreby, v priebehu 
celého roka a v závislosti od vegetačného obdobia tak, aby vykonané práce uvedené v 
jednotlivých bodoch spĺňali požiadavky kladené na ozdravujúce a estetické vlastnosti 
ošetrovaných trávnikov, kríkov a živých plotov. Poskytované služby alebo práce budú 
realizované podľa potreby niekoľkokrát ročne.

Súčasťou cien je aj odvoz bioodpadu z udržiavanej zelene. Bioodpad je potrebné odviesť 
bezodkladne -  okamžite po realizácii údržby. Bioodpad bude odvezený do kompostárne vo 
vlastníctve mesta Nováky. Uloženie odpadu z udržiavanej zelene v kompostárni je 
bezplatné. Kompostáreň sa nachádza vo vzdialenosti cca 4 km od miesta údržby dotknutej 
zelene.

Údržba zelene, ktorá je premetom rámcovej dohody, bude realizovaná v závislosti od 
vegetačného obdobia tak, aby vykonané práce spĺňali požiadavky kladené na ozdravujúce 
a estetické vlastnosti ošetrovanej zelene. Tvar udržiavanej zelene žiadame dodržať podľa 
posledného rezu a aktuálneho stavu.
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Príloha č. 3 k zmluve o poskytovaní služby: Harmonogram poskytovaných služieb na rok 2018

Položka
M erná

jed .

Predpoklad.
počet M arec Apríl Máj Jún Júl Aug ust S ep tem b er O k tó b er

m 2 € m 2 € m 2 € m 2 € m 2 € m 2 € m 2 € m 2 €
Rez a tva rovan ie  krovín -ž ivých  
p lo tov s výškou  do 1 m

m 2 10316

Rez a tva rovan ie  krovín -ž ivých  
p lo tov s výškou  od 1do1,5m

m 2 7876

Rez a tva rovan ie  krovín -ž ivých  
p lo tov s výškou  nad 1 ,5m

m 2 8998

Rez stá lo  ze lených  krovín  s 
výškou  do 1 m

m 2 912

Rez stá lo  ze lených  krovín  s 
výškou  od 1m do 2m

m 2 4485

Rez stá lo  ze lených  krovín  s 
výškou  od 2m do 3m

m 2 2802

Rez stá lo  ze lených  krovín  s 
výškou  nad 3 m

m 2 2694

Rez opadavých krovín  s výškou 
do 1m

m 2 2304

Ret opadavých krovín s výškou 
od 1m do 2m

m 2 3204

Ret opadavých krovín s výškou 
od 2m do 3m

m 2 945

Rez opadavých krovín  s výškou 
nad 3m

m 2 810

O dburinen ie  a vyč is ten ie  
vysadených  p lôch

m 2 20506

Kosenie trávn ikov m 2 17992

Prevzdušnen ie  trávn ikov m 2 1384

Prihno jen ie  trávn ikov m 2 3460

Rez a tva rovan ie  s trom ov tvare  
guľe s výškou cca  4m

ks 6

Rez a tva rovan ie  s trom ov s 
výškou  cca 5m

ks 3

C E N A  SP O LU

Poznámka:
Prílohu číslo 3 k zmluve o poskytovaní služby: Harmonogram poskytovaných služieb na rok 2018 vyplní úspešný uchádzač v rámci súčinnosti k uzatvoreniu zmluvného 
vzťahu.
Pre rok 2019 sa vypracuje Harmonogram poskytovaných služieb na rok 2019 podľa zásad platných pre rok 2018.
V Novákoch dňa..............2018 V Novákoch, dňa...................2018



Verejný obstarávateľ stanovil na vyhodnotenie ponúk kritérium najnižšia cena celkom za
predmet zákazky v EUR s DPH.

■ Najnižšej cene celkom za predmet zákazky v EUR s DPH sa pridelí maximálna 
hodnota 100 bodov.

■ Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH bude podľa stanoveného 
kritéria ohodnotená najvyššou bodovou hodnotou, t. j. hodnotou 100 bodov a ostatné 
ponuky budú hodnotené počtom bodov v pomere k najnižšej celkovej cene za 
poskytnutie služby s DPH podľa nasledovného výpočtu:

Najnižšia celková cena za predmet zákazky s DPH
----------------------------------------------------------------------  x 100 = výsledný počet bodov
Cena s DPH x -  toho uchádzača

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý získa maximálny počet bodov, t. j. 100 bodov.

Príloha k výzve č. 4
Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk
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Príloha k výzve č. 5 
Identifikačné údaje uchádzača

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
„Poskytovanie služieb v oblasti komplexných revízií elektrických zariadení“

Obchodný názov spoločnosti:
Sídlo alebo miesto podnikania
Ulica, číslo sídla:
PSČ:
Mesto:
Štát:
Štatutárny zástupca:
Meno, priezvisko, titul:
Telefón:
E-mail:
Internetová adresa:
Všeobecné identifikačné údaje:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
IBAN:
Banková inštitúcia:
Kontaktná osoba:

Meno, priezvisko, titul:

Telefón:

E-mail:

* Tento formulár môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.

Dátum:..............................................
Podpis:...............................
(vypísať meno, priezvisko a 
funkciu oprávnenej osoby 
uchádzača)
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Príloha k výzve č. 6
Vyhlásenie uchádzača

VYHLÁSENIE UCHADZACA
1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej 

ponuky na zákazku s názvom „Údržba krovín a inej zelene“, ktoré určil verejný 
obstarávateľ v tejto výzve.

2. Predkladáme cenovú ponuku na celý predmet verejného obstarávania na zákazku 
s názvom „Údržba krovín a inej zelene".

3. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v cenovej ponuke sú 
pravdivé a úplné.

4. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu cenovú ponuku a nie sme v tom istom postupe 
zadávania zákazky členom skupiny, ktorá predkladá cenovú ponuku.

5. Vyhlasujeme, že ku dňu predloženia cenovej ponuky, sme neboli, ani náš štatutárny 
orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista 
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných 
záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, 
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin 
založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a 
niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, 
ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom 
obstarávaní a verejnej dražbe.

6. Vyhlasujeme, že ku dňu predloženia cenovej ponuky, nemáme nedoplatky poistného na 
zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

7. Vyhlasujeme, že ku dňu predloženia cenovej ponuky, nemáme daňové nedoplatky v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

8. Vyhlasujeme, že ku dňu predloženia cenovej ponuky, nebol na náš majetok vyhlásený 
konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené 
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok 
majetku.

9. Vyhlasujeme, že ku dňu predloženia cenovej ponuky, sme oprávnení poskytovať 
požadované služby.

10. Vyhlasujeme, že ku dňu predloženia cenovej ponuky, nemáme uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v 
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

11. Vyhlasujeme, že ku dňu predloženia cenovej ponuky, sme sa nedopustili v
predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného 
obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, 
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré nám bola 
právoplatne uložená sankcia.

12. Vyhlasujeme, že ku dňu predloženia cenovej ponuky, sme sa nedopustili v
predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného 
obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.

V .............................  dňa .............

meno, priezvisko, titul, funkcia,
podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za uchádzača
a pečiatka
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Príloha k výzve č. 7
Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie cenových ponúk

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
Údaje:

Obchodné meno uchádzača ... 

Adresa alebo sídlo uchádzača

P. č. Popis M erná
jedno tka

C ena 
spolu 

v  EU R  
(bez DPH )

S adzba
DPH

(%)

Výška 
DPH v  
EUR

Cena spolu 
v EUR 

(s DPH)

1. Údržba krovín 
a inej zelene

V rozsahu 
opisu 

predmetu 
zákazky

Cena celkom za predmet zákazky v EUR

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach 
ponuky.

Podpis uchádzača
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Odosielateľ (uchádzač):_________
[Obchodné meno ]:
[Korešpondenčná adresa vrátane PSČ]: 
[Ulica a č. domu]
[PSČ Obec]
[Štát]___________________________

HESLO: „Údržba krovín a inej zelene“



Príloha k výzve č. 8
Odporúčaný vzor textu na vonkajšom obale cenovej ponuky

SÚŤAŽ -  NEOTVÁRAŤ !

Adresát (verejný obstarávate!’): 
Mesto Nováky
Mestský úrad 
Nám. SNP 349/10 
972 71 Nováky
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