Výzva na predkladanie cenových ponúk
pre 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“)

1. Verejný obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Zelený plán, o. z.
Sídlo: Hodská 359/31, 924 01 Galanta
IČO: 52091007
Kontaktná osoba: Ing Eva Sušková
tel č kontaktnej osoby: +421 907 635 847
e-mail kontaktnej osoby: zdruzenie@zelenyplan.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.zelenyplan.sk
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods 1 písm d) zákona o verejnom obstarávaní
3. Predmet zakázky:
3.1
Názov zákazky: „Rozkvitajúca Galanta revitalizácia zelene v centre mesta“
32
CPV-spoločný slovník obstarávania:
77310000-6 Výsadba a údržba zelených plôch
03121100-6 Živé rastliny, cibuľky, korene, rastlinné rezky a sadenice
45112320-4 Rekultivačné práce
60000000-8 Dopravné služby
4. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie prác a dodanie tovaru
5. Hlavné miesto:
Mesto Galanta, Ul. Hlavná a Ul. Vajanského, 924 01 Galanta
6. Výsledok verejného obstarávania:
Typ zmluvy: Zmluva o dielo
Lehota na realizáciu zákazky: 28.3.2022
Platobné podmienky: financovanie formou vyúčtovacej faktúry po odovzdaní diela v termíne
stanovenom v zmluve
7. Opis predmetu zákazky:
7.1 Predmetom zákazky je revitalizácia centra mesta trvalkové záhony na ulici Hlavná a výsadba
stromov na ulici Vajanského v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č 2 tejto
výzvy
7.2 Predmetom zákazky je vykonanie prác v rozsahu uvedenom v prílohách tejto výzvy vrátane
všetkých výdavkov spojených s dodaním predmetu zákazky na určené miesto dodania.
7.3 Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s Návrhom na plnenie kritérií,
ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy

7.4 Uchádzač pred vypracovaním ponuky má možnosť vykonať fyzickú obhliadku za účelom
riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom tak, aby bolo z jeho strany možné predložiť presne
definovanú cenovú ponuku
8. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 43 627,41 €
9. Predkladanie cenových ponúk:
Cenová ponuka predmetu zákazky, ktorá zahŕňa okrem prác aj dodanie tovaru, sa predkladá na celý
predmet zákazky.
Ponuka musí byť doručená v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla
uchádzača s označením: „POZOR SÚŤAŽ NEOTVÁRAŤ“ s heslom „Rozkvitajúca Galanta
revitalizácia zelene v centre mesta“ resp mailom na uvedený kontaktný email e mailovú adresu
(s označením predmetu mailu heslom súťaže)
9. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov poskytnutých z dotácie Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v oblasti regionálneho rozvoja
Fakturácia bude súčasťou návrhu zmluvy o dielo.
Fakturácia faktúra bude vystavená po dodaní a realizácii prác v rozsahu podľa zadania zákazky.
Prílohou faktúry bude preberací protokol diela, vrátane výkazu vymer s rozpočtom o skutočnom
vyhotovení diela.
Splatnosť faktúry je 30 dní po prevzatí faktúry verejným obstarávateľom
10. Podmienky účasti:
Oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky vykonávanie služieb v záhradníctve, resp.
poľnohospodárstve (predloží pri uzavrtí Zmluvy o dielo vybraný uchádzač).
Uchádzač disponuje min jednou referenciou tzn projektom zákazka podobného charakteru
(realizácia extenzívnych trvalkových záhonov a výsadby stromov) za posledné 3 roky (víťaz doloží
čestné vyhlásenie o dodaní 1 a viac zákaziek/referencií s uvedením názvu a opisu zákazky, lehoty
dodania a kontaktnej osoby pre overenie informácií pred podpisom zmluvy o dielo ).
11. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:
Najnižšia cena celkom s DPH za celý predmet zákazky, skúsenosť
12. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: do: 15.2.2022 do 12:00 hod.
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude
prihliadať
13. Požadovaný obsah ponuky:
Ponuk musí obsahovať:
ocenenie predmetu zákazky v súlade s prílohou
14. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska
splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria
na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí
Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude
požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok

