
 

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK  

 
 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 alebo ZVO“) 

 
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: 
Názov organizácie: Spojená škola Tilgnerova 
Sídlo organizácie: Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava 
IČO :     31750214 
DIČ:               2020922706 
Riaditeľka: RNDr. Dana Ihnaťová 
Web:                https://tilgnerka.edupage.org 
Kontaktná osoba:               RNDr. Iveta Piršelová 
e-mail:                 iveta.pirselova@gmail.com 

 
2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: Záhradnícke práce, rastliny a pomôcky 
Jedná sa o dielo spolufinancované zo zdrojov v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie 
sa zmene klímy“ (SK-Klíma) z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 –2021 a štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky, názov projektu „Zelená nórska Tilgnerka“, kód ACC03P25 

 
3. SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV kód): 

CPV kód- 77300000-3-záhradnícke služby, 16160000-4-Rôzne záhradnícke potreby 
 
Ak je niekde v dokumentoch verejného obstarávania uvedený názov výrobcu, výrobku alebo 
typové označenie, uchádzač môže naceniť ekvivalentnú položku pri zachovaní všetkých 
funkcionalít a minimálnych požadovaných parametrov. Uchádzačom je umožnené pri 
položkách, kde by eventuálne mohol byť uvedený názov, výrobca, typové označenie a pod. 
ponúknuť a naceniť ekvivalentné zariadenia a materiály. Pri použití ekvivalentných druhov 
materiálov a/alebo výrobkov musia mať minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce 
vlastnostiam (parametrom), ktoré sú uvedené v špecifikácii. Uchádzač má povinnosť na 
ekvivalentný výrobok/položku písomne vo svojej ponuke upozorniť a doplniť CPV kód. 
 

4. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 
Predpokladaná hodnota zákazky je 17 296,27 EUR bez DPH. 

 
5. OPIS A MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY: 
Predmetom zákazky je (presne špecifikované v prílohe 1_cenova ponuka): 

A. Upraviť plochu vedľa vchodu č. 1, kde sa nachádzajú náletové samorasty. Tieto treba vypíliť 
a upraviť plochu výsadbou živého plotu v dĺžke asi 25 m druhom Taxus baccata v počte 75ks. 

B. Výsadba stromov a to medzi vchodmi 1 a 2 v počte 3 ks Prunus serrulata kultivar Amanogawa 
a pri novom športovisku v počte 7 ks Pinus nigra, spolu s kolmi, spojkami, páskami, závlahovými 
sondami a kmeňmi obalenými jutovinou. 

C. Výsadba živého plotu v dĺžke asi 15 m pozdĺž opatrenia - zatrávňovacie tvárnice druhom Prunus 
ETNA v počte 45 ks 

D. Úprava plochy a výsadba trvaliek v počte 40 ks pri opatrení fontána a úprava plochy.  

E. Zabezpečenie drobných záhradníckych potrieb: 1ks záhradnícke nožnice, 2 ks ľahké plastové koše 
na burinu s objemom okolo 37l ,1 ks záhradné vrece s objemom okolo 250l, 1 ks hadica na 
polievanie s navijakom ¾ colova, 25m 

F. Zabezpečiť samozavlažovacie interiérové kvetináče v počte 3 ks, s rastlinami, Interiérové rastliny 
do samozavlažovacích kvetináčov Scindapsus a Zamia s výsadbou 

G. Zabezpečiť sud na dažďovú vodu 300l, plastový s výpustom 

H. Opílenie/orez stromov v počte 10 ks podľa odborného usúdenia arboristu, aby aj stromy 
zasadené v predchádzajúcej výzve z Nórskych fondov neboli nebezpečné a neohrozili bezpečnosť 
detí na školskom pozemku. Odvoz a likvidácia bioodpadu. 
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I. Osadiť fontánu na solárny panel v počte 2ks a osadiť lavičky parkové v počte 2ks do suchého 
betónu. 

 

6. MIESTO A TERMÍN REALIZÁCIE:  
Miesto plnenia predmetu zákazky:  Spojená škola Tilgnerova, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava 
Lehota plnenia:    do 20. októbra 2022 

 

7. ROZSAH PREDMETU ZÁKAZKY: 
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Stanovuje sa cena 
na celý predmet zákazky. Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač 
bez     akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Každý uchádzač môže predložiť 
iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba    alebo ako člen skupiny dodávateľov. 

 

8. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY:  
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý 
predmet zákazky. V prípade, že uchádzač predloží ponuku len na časť predmetu zákazky, bude jeho 
ponuka zo zadávania zákazky vylúčená.  

 

9. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ: 
Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu 
zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.  

 

10. PODMIENKY PREDKLADANIA CENOVEJ PONUKY:  

Hospodársky subjekt predloží cenovú ponuku systémom elektronickej platformy EVO na portáli 
www.uvo.gov.sk najneskôr do 5. septembra 2022. Ponuky nie je možné vložiť do systému po lehote 
určenej na predkladanie ponúk. Ponuky doručené inak, ako v systéme EVO nebudú akceptované.  

Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Ak je doklad alebo 
dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho 
jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí 
rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

 

11. MENA A CENY UVÁDZANÉ V CENOVEJ PONUKE: 
11.1 Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými predpismi. Pri tvorbe ceny musí 
hospodársky subjekt zohľadniť fakt, že nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných 
nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny musia zohľadňovať 
primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk. 
11.2 Cenová ponuka sa predkladá v podobe predpísaného výkazu výmer. 
11.3 Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, podľa 
matematických pravidiel. 
11.4 Všetky náklady a výdavky súvisiace s prípravou a doručením cenovej ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok použitého postupu 
zadávania zákazky – prieskumu trhu 
11.5 Ak hospodársky subjekt nie je platiteľom DPH, uvedenie ceny celkom, pričom verejný 
obstarávateľ zohľadní cenu uvedenú v poli „Cena celkom v € bez DPH“. Skutočnosť, že nie je 
platiteľom DPH, uvedie v cenovej ponuke. 
11.6 V prípade, ak sa hospodársky subjekt, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy stane 
platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu ceny za predmet zákazky a cena sa 
nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH. 
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12. PODMIENKY ÚČASTI 
12.1 Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar a poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá 
opisu predmetu zákazky „Záhradnícke práce, rastliny a pomôcky“ a uchádzač nesmie mať uložený 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo 
v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný obstarávateľ overí splnenie 
podmienok účasti náhľadom do registra na www.oversi.gov.sk alebo do zoznamu hospodárskych 
subjektov a registra osôb so zákazom, ktorý je vedený Úradom pre verejné obstarávanie. V prípade 
pochybností je uchádzač povinný v lehote určenej verejným obstarávateľom preukázať splnenie 
podmienok dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. 
12.2 Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti jednotným európskym dokumentom 

podľa § 39 zákona o VO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky 
účasti určené verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu 
hospodárskych subjektov alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského 
štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný 
obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. 
12.3 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý 
vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto 
registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. Splnenie  podmienky podľa § 
32 ods. 2 písm. f zákona o verejnom obstarávaní uchádzač dokladuje  čestným vyhlásením, ktoré je 
súčasťou Prílohy č.1. Cenová ponuka - výkaz výmer. 

 

13. OBSAH CENOVEJ PONUKY 
Cenová ponuka musí obsahovať:  
13.1 Vyplnenú a štatutárnym orgánom, resp. ním poverenou osobou, podpísanú prílohu č. 1 tejto 
výzvy „Cenová ponuka – výkaz výmer“ tak, aby obsahovala nasledovné:  
a) identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, kontaktné 
údaje – štatutárny zástupca, kontaktná osoba, telefón, e-mail, s uvedením predmetu zákazky na 
ktorú sa ponuka predkladá, 
13.2 Rozpočet diela spracuje uchádzač v rozsahu predloženého výkazu výmer položkovým 
rozpočtom, musí obsahovať celkovú cenu diela bez DPH a s DPH. Uchádzač pri oceňovaní musí 
dodržať poradie (poradové čísla) a názvy položiek v súlade s výkazom výmer. Uchádzač  
musí oceniť všetky položky a rozpísané súbory, tak ako je uvedené vo výkaze výmer. Cena predmetu 
zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou diela.  
13.3 Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej 
vypracovaní využil, a to v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, 
sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené (informácie  podľa § 49 ods. 5 
zákona o verejnom obstarávaní). 

 

14. OBHLIADKA 
14.1 Verejný obstarávateľ umožňuje a zároveň odporúča ešte pred predložením cenovej ponuky 
záujemcom / uchádzačom obhliadku miesta plnenia, a to s cieľom kvalitného, odborného 
spracovania ponuky uchádzača.  
14.2 Obhliadku miesta realizuje verejný obstarávateľ na základe žiadosti záujemcu, a to bezodkladne 
po doručení žiadosti záujemcu na adresu : iveta.pirselova@gmail.com 
Náklady spojené s obhliadkou idú na ťarchu uchádzača.  
 
15. VYSVETĽOVANIE:  
15.1 Verejný obstarávateľ pre zabezpečenie dodržania princípu transparentnosti, nediskriminácie a 
rovnakého zaobchádzania požaduje, aby zúčastnení zástupcovia hospodárskych subjektov na 
obhliadke všetky otázky vo vzťahu k predmetu zákazky a k požiadavkám na plnenie predmetu 
zákazky doručili formou podania písomnej žiadosti o vysvetlenie cez elektronickú platformu systému 
EVO. 
15.2 Poskytovanie vysvetlení sa bude uskutočňovať elektronickou formou. V prípade nejasností alebo 
potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto výzve v lehote na predloženie cenových návrhov 
(ponúk), môže záujemca požiadať kontaktnú osobu verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie 
elektronickou platformou EVO. 
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16. KONFLIKT ZÁUJMOV 
 16.1 Ak sa verejný obstarávateľ v zmysle § 23 ZVO dozvie o konflikte záujmov, prijme primerané 
opatrenia a vykoná nápravu s cieľom zabránenia pretrvávania konfliktu záujmov.  
16.2 Ak nebude možné odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, ktorými sú najmä 
vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo 
úprava jej povinností a zodpovednosti, verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania 
uchádzača, resp. nebude akceptovať poskytnuté informácie.  

 
17. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV  
Uchádzač predložením svojej ponuky súhlasí so spracovaním osobných údajov, v zmysle zák.NR SR č. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením EÚ 
a rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR”) pre účely tohto 
obstarávania. 

 

18. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE CENOVÝCH PONÚK 
- Najnižšia cena  

 

19. NAVRHOVANÝ SPŌSOB VZNIKU ZÁVÄZKU 
- Zmluva o dielo 

 

20. PREDPOKLADANÉ OBCHODNÉ DOJEDNANIE: 
20.1 Zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať nasledovne: 

- Fakturácia za vykonané práce bude zhotoviteľom vykonaná na konci realizácie diela. 
Podkladom pre fakturáciu bude súpis prác odsúhlasený Objednávateľom poverenou osobou. 

- Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby. 
- Faktúra bude obsahovať náležitosti uvedené podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a údaje podľa zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka. V prípade, že faktúra neobsahuje potrebné náležitosti, vráti ju 
objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začína plynúť 
dňom doručenia prepracovanej faktúry. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti, pričom pokračovanie lehoty splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej 
faktúry objednávateľovi. 

- Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený 
objednávateľom. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako 
dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to 
znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác. 

- Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa 
považuje deň odpísania z účtu objednávateľa. Faktúra musí obsahovať názov a číslo projektu. 

- Za oneskorenie plnenia predmetu zmluvy má objednávateľ právo pri nesplnení termínov 
tejto zmluvy uložiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z príslušnej ceny predmetu zmluvy za 
každý deň omeškania plnenia. 

- Nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej vznikla v dôsledku porušenia povinnosti 
druhej zmluvnej strany vyplývajúcej z tejto zmluvy týmto nie je dotknutý, a to aj v prípade, 
ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

 
21. LEHOTA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK: do 5. septembra 2022 

 
22. ZRUŠENIE SÚŤAŽE  
Dôvody zrušenia súťaže:  

•  nebola predložená žiadna alebo iba jedna ponuka,  

•  ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy a požiadavky na predmet zákazky,  

•  zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,  

•  cena ponúknutá uchádzačmi za predmet zákazky presahuje finančné možnosti verejného  
obstarávateľa.  
Obstarávateľ si vyhradzuje právo obstarávanie zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. O zrušení 



 

obstarávania budú všetci uchádzači písomne upovedomení.  
 
 

Prílohy: 
 

Príloha č. 1: Cenová ponuka – výkaz výmer 
Príloha č. 2: návrh zmluvy o dielo 
Príloha č.3:  vizualizácia 

 
V Bratislave, dňa 1 5 . 8 .  2022 

 
         RNDr. Dana Ihnaťová 

         riaditeľka 
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