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Druh zákazky: Služby.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Úradný názov: Mesto Svidník

IČO: 00331023

Poštová adresa: Sovietskych hrdinov 200/33

PSČ: 08901

Mesto/obec: Svidník

Štát: Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Svidník, Sovietskych
hrdinov 200/33, 089 01 Svidník

Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš Čepan

Mobil: +421 905369501

Telefón: +421 547521332

Fax: +421 547522394

E-mail: cepan@svidnik.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
http://www.svidnik.sk

Ďalšie informácie možno získať na:už uvedenej adrese a kontaktnom
mieste (miestach).

Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:už uvedenej adrese
a kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky budú doručené na:už uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. b).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky 
Dokument starostlivosti o dreviny v meste Svidník

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb 



c) Služby.

Kategória služby (podľa prílohy č. 2 k zákonu): 12.

a) Stavebné práce

b) Tovary

c) Služby

Hlavné miesto poskytovania služieb: Mesto Svidník

NUTS kód:

SK041.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom obstarávania je spracovanie Dokumentu starostlivosti o
dreviny v meste Svidník v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny. Dokument bude spracovaná podľa § 24
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z.z., ktorou
sa vykonáva zákon č. 543/2003 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Obsah dokumentu starostlivosti o dreviny je uvedený v prílohe č. 28
citovanej vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR. V meste
Svidník sa nachádza približne 3750 stromov a 700 krov.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71240000-2. 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 90714100-6. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Dokument starostlivosti o dreviny v meste Svidník bude spracovaný v
3 vyhotoveniach a tiež 1 x na CD.

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

Hodnota: 34500,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .

Hodnota: 3

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A
TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

III.1. Podmienky účasti

III.1.1. Osobné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: 1.1 Záujemca preukáže splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26
ods.1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. zákona o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov predložením dokladov podľa § 26 ods. 2



písm. e), resp. 3, 4 alebo § 128 ods. 1 cit. zákona predložením
originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií. 1.2
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti v súlade
s § 31 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Požaduje sa predloženie podľa § 27 ods.
1, písm. d) zákona prehľad o celkovom obrate za roky 2008, 2009 a
2010 - prehľad o celkovom obrate dosiahnutom v oblasti, ktorej sa
predmet zákazky týka. Požaduje sa predloženie čestného vyhlásenia
podpísaného štatutárnym zástupcom uchádzača. Musí byt
predložené v slovenskom alebo českom jazyku, v prípade predloženia
v inom jazyku sa požaduje zároveň jeho preklad v rozsahu a platnosti
v zmysle zákona do slovenského jazyka. V prípade českého jazyka
sa preklad do slovenského jazyka nevyžaduje. Požaduje sa
predloženie originálu.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
Ročný obrat podľa jednotlivých rokov doplní rozpisom zákaziek (min.
úplný názov a objednávateľ) a obratu viažuceho sa k príslušnej
zákazke v príslušnom roku, podpísaným štatutárnym zástupcom
uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s
odtlačkom pečiatky uchádzača.

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Požaduje sa predloženie dokladov podľa
§ 28 ods. 1 písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o
odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb
zodpovedných za poskytnutie služby. Zoznam bude opatrený
odtlačkom pečiatky a podpisom štatutárneho zástupcu (zástupcov)
uchádzača. K zoznamu bude doložená fotokópia dokladu o zápise do
Zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny (fotokópia dokladu s originálnym podpisom).
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej alebo
odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby podľa §
28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, musí preukázať, že pri
plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby,
ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej
spôsobilosti. Takýto doklad (napr. prísľub, zmluva o budúcej zmluve,
zmluva o spolupráci,...) musí obsahovať identifikačné údaje
uchádzača i inej osoby, podpísaný každým členom štatutárneho
orgánu, potvrdený originálnou pečiatkou. Doklad musí byť originál
(alebo úradne osvedčená kópia), vyhotovenie nie staršie ako mesiac
pred lehotou na predkladanie ponúk.

III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené
pracoviská

Nie.



ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena.

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia 
Nie.

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný
obstarávateľ/obstarávateľ 
1092/2011

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom

Dátum: 5. 8. 2011

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum: 19. 8. 2011. Čas: 11.00 h. 

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 19. 8. 2011. Čas: 13.00 h. 

Miesto: Mestský úrad Svidník, odbor výstavby, dopravy, ŽP a RR
Svidník, 2. poschodie, č.dv.: 227

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní obálok
s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil
ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť
zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok s
ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán
alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa
preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti.
Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a
splnomocnením na zastupovanie. Prítomné štatutárne orgány
uchádzačov alebo ich zástupcovia podpíšu prezenčnú listinu
potvrdzujúcu ich účasť na otváraní obálok s ponukami.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Nie.

VI.2. Ďalšie informácie 
1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 46 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov súťaž zrušiť, ak ani jeden uchádzač nesplnil
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, alebo nedostal ani jednu



ponuku, alebo ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá
požiadavkám určeným podľa § 33 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní , alebo ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa
zadanie zákazky s nízkou hodnotou vyhlásilo a nebolo možné ich
predvídať, alebo ak ponúknutá cena úspešného uchádzača prevýši
predpokladanú cenu verejného obstarávateľa. 2. Záujemcom sa
odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a
jeho okolia tak, aby si samí overili a získali všetky informácie, ktoré
budú potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a začatie prác
súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto
prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. 3. Predmet verejného
obstarávania bude uhradený z vlastných zdrojov verejného
obstarávateľa. Verejný obstarávateľ v rámci vlastných zdrojov pri
financovaní použije bartrové prostriedky fi VOICE, s.r.o., (ktoré má k
dispozícii) vo výške 50% ceny predmetu obstarávania. Uvedený
spôsob financovania bude zakomponovaný v návrhu Zmluvy o dielo,
ktorá bude uchádzačom doložená. Verejný obstarávateľ neposkytne
na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platby sa budú realizovať
bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr potvrdených
verejným obstarávateľom. Lehota splatnosti faktúr je 90 dní od ich
doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru po
odovzdaní diela verejnému obstarávateľovi a po podpísaní zápisnice,
t.j. Preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami.

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 
19. 7. 2011


