
OZNÁMENIE O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY 
v súlade s § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby, ktorá nie je bežnou službou. 

 

1. IDENTIFIKÁCIA  VEREJNÉHO OBSTARÁVATE ĽA: 
 

Názov:  Mesto Krupina 
Sídlo: Svätotroji čné námestie 4/4, 963 01 Krupina 
Zastúpený: Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta  
IČO:  00320056 
DIČ: 20211525540 
IČ DPH: nie je platca DPH 
Banková spojenie: VÚB, a.s., Zvolen, pobo čka Krupina 
Číslo účtu: 20020412/0200 
Kontaktná osoba:  
vo veciach verejného obstarávania:   
  Ing. Martin Križan  
Telefón:               045/5550333 
Elektronická pošta:  krizan@krupina.sk  
 

2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: 
Údržba verejnej zelene v meste Krupina 

 
3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:   

Popis požadovaných služieb : 
TRÁVNIKY  (intenzívna údržba) : 

- polievanie, kosenie, hrabanie 
STROMY A KRÍKY : 

- pravidelné strihanie, okopávanie prípadne mulčovanie 
- v prípade potreby použitie chemického postreku, alebo vykonanie iných zásahov 

proti škodcom 
- na základe platného povolenia – súhlasu na výrub a poverenia kompetentného 

pracovníka Mestského úradu v Krupine vykonávanie vypílenia stromov a ich 
nahradenie novými – výsadba 

- hrabanie, prípadne vysávanie lístia 
KVETINOVÉ ZÁHONY : 

- pravidelné okopávanie 
- vykonávanie výsadby cibuľovín a letničiek 
- podľa potreby zabezpečovať ich pravidelné polievanie a prípravu pôdy vrátane 

hnojenia a kyprenia 
STACIONÁRNE KVETINÁČE : 

- zabezpečovať pravidelnú výmenu pôdy 
ŠÍPOVÉ ZÁHONY : 

- pravidelné strihanie, okopávanie, mulčovanie, chemický postrek 
dosádzanie identickými druhmi, prípadne pôvodnými odrodami vyšľachtenými p. 
Geschwindtom 

4. PREDPOKLADANÝ  TERMÍN DODANIA  TOVARU / 
PLNENIA  ZÁKAZKY 



Verejný obstarávateľ požaduje poskytovať jednotlivé služby na základe potrieb, 
poveternostných podmienok, prípadne podľa objednávok kompetentného pracovníka 
Mestského úradu v Krupine, v priebehu roka 2014. 
 

5. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY  NA ČASTI:  
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky. 

 
6. PODMIENKA  ÚČASTI 

Ponuku je potrebné predložiť v stanovenej lehote na predkladanie ponúk – bod č. 9 a 
spôsobom uvedeným v bode č. 8.  
Verejný obstarávateľ požaduje na splnenie podmienok účasti predloženie:  

a) dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu na daný predmet zákazky podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenské 
oprávnenie) 

b) ak je záujemca/uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, je možné predložiť 
„Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov“.  
 

7. OBSAH  PONUKY 
a) Doklad na splnenie podmienok účasti uvedený v bode 5 
b) Cenovú ponuku na celý predmet zákazky podľa prílohy č. 1 „Návrh na plnenie kritérií“ 
c) Ponuka môže obsahovať návrh zmluvy na predmet zákazky 

 

8. SPÔSOB PREDLOŽENIA  PONUKY 
a) Poštou na adresu uvedenú v bode 1 
b) Osobne do podateľne Mestského úradu v Krupine 

 
Ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené: 
- Názov a adresa verejného obstarávateľa 
- Obchodné meno a adresa uchádzača 
- Heslo: Údržba verejnej zelene v meste Krupina 
- NEOTVÁRAŤ 
 

9. LEHOTA  NA PREDKLADANIE  PONÚK 
Lehota na predkladanie ponúk je: 26. 02. 2014 do 08:00 h. 
 

10. PREDPOKLADANÁ  HODNOTA ZÁKAZKY:   
Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na sumu cca 10000,- € bez DPH,  

 
11. KRITÉRIUM HODNOTENIA 

Najnižšia cena 
 

12. DÁTUM ZVEREJNENIA  V PROFILE:  20. 02. 2014 



 

 

V Krupine, dňa 20. 02. 2013                               

 

Príloha č. 1 
NÁVH NA PLNENIE KRITÉRIÍ / CENOVÁ PONUKA 

         

Činnos ť vykonávaná 
1x ro čne 

Rozsah a merná 
jednotka 

Jednotková 
cena v EUR Cena bez DPH 

Kosenie so zberom 8640 m2   

Kosenie bez zberu 8640 m2   

Vertifikovanie 8640 m2   

Hnojenie 8640 m2   

Hrabanie lístia 8640 m2   

Postrek proti burine 8640 m2   

Založenie trávnikov výsevom 100 m2   

Príprava pôdy 21 m2   

Výsadba cibuľovín 21 m2   

Výsadba letničiek 21 m2   

Výsadba do kvetináčov + materiál 22 ks   

Okopávanie záhonov 21 m2   
Polievanie trávnikov, záhonov 
a kvetináčov 100 m3   

Rez kríkov 28 ks   

Rez ruží 40 ks   

Rez živých plotov 30 m2   

Chemické odburinenie kríkov 20 m2   

Likvidácia a odvoz odpadu 100 m3   

Lipy 8 ks   

Hraby 13 ks   
Strihanie 
stromov 

Tisy 3 ks   

Opiľovanie konárov + plošina 20 hod.   

Mulčovanie 70 m2   
Množstvá uvedené v tabuľke sú predpokladané a počas platnosti zmluvy sa môžu meniť. 

 

 

 

 

Ing. Radoslav VAZAN  
primátor mesta 

Popis Cena v EUR za vykonávanie 
požadovaných služieb 

Cena bez DPH spolu  
DPH 20%  
Cena s DPH spolu  



 

 

 

 

Meno, Priezvisko, podpis 


