
Obec Hranovnica
Sládkovičova 398/14, 059 16  Hranovnica

 _______________________           ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

vyhlasuje

výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 1/2017

zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Hranovnica
Štatutárny orgán: Vladimír Horváth, starosta obce
Sídlo: Sládkovičova č. 398, 059 16 Hranovnica
IČO: 00326224
Kontaktná osoba: JUDr. Lukáš Antoni, prednosta OcÚ
Telefón: 0915 915 092
E-mail: prednosta@  hranovnica  .sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK8656000000003449947003    

Obec Hranovnica je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO). 

Verejný  obstarávateľ  plánuje  financovať  predmet  obstarávania  z  vlastných  finančných
prostriedkov.

2. Predmet zákazky:

Služby – Vykonanie výrubu drevín v intraviláne obce Hranovnica

3. Druh zákazky:

Služby
Spoločný slovník obstarávania:       77210000-5 Ťažba dreva

77211400-6 Orezávanie stromov
77211500-7 Údržba stromov

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
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5. Miesto poskytnutia stavebných prác:

Intravilán obce Hranovnica

6. Predpokladaná hodnota zákazky:

3 692,92 € bez DPH

7. Typ zmluvy:

Zmluva o dielo

8. Termín vykonania zákazky: 

Do 31.3.2017.

9. Opis predmetu zákazky:

Výrub a orezanie  stromov (špecifikované  v prílohe  č.  1)  v  intraviláne  obce  Hranovnica. Po
zrezaní jednotlivých stromov je potrebné ich zmanipulovanie na kusy dĺžky 6 m (okrem kusov,
ktoré sa budú rúbať po častiach).  Následne sa všetka drevná hmota dopraví a uloží na sklade v
parku pri Základnej škole v Hranovnici.

Pre  bližšiu  špecifikáciu  odporúčame  osobnú  obhliadku  miesta  po  predchádzajúcej  dohode
s kontaktnou osobu.

10. Termín a miesto doručenia cenových ponúk:

Najneskôr do  1.3.2017 do 11.00 hod. do podateľne Obecného úradu v Hranovnici.

Cenové ponuky spolu  s  prílohami  podľa  bodu 12.  tejto  výzvy je  potrebné doručiť  v  riadne
zalepenej  obálke,  na  ktorej  je  uvedený  odosielateľ,  adresát  a  heslo:  „Výrub  stromov“  -
NEOTVÁRAŤ

11.  Požadované obchodné podmienky:

a) cenovú ponuku požadujeme vypracovať v €; uviesť cenu bez DPH aj s DPH, ak uchádzač nie
je platcom DPH, uvedie cenu celkovú a poznámku,  že nie je platcom DPH. Cena musí  byť
konečná  a  musí  zahŕňať  všetky  náklady  uchádzača.  Cena  musí  byť  platná  od  lehoty  na
predloženie cenovej ponuky do vykonania diela,
b) faktúru za vykonanie diela doručiť do 14 dní po odovzdaní diela; zmluvná cena bude splatná
do 14 dní odo dňa doručenia faktúry.

12. Obsah ponuky a požadované prílohy:

a) identifikačné údaje uchádzača,
b)  čestné  vyhlásenia  uchádzača,  že  súhlasí  s  podmienkami  vyhlasovateľa  uvedenými  v tejto
výzve,



c) cenová ponuka na celý predmet zákazky, podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo
osoby oprávnenej konať za uchádzača (ak nejde o štatutára, potrebné priložiť plnomocenstvo),
ktorej prílohou bude vyplnená príloha č. 2 tejto výzvy.

13. Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia:

Kritériom  na  vyhodnotenie  ponúk  je  najnižšia  cena  s  DPH  (celková  cena  za  celý  predmet
zákazky). 

Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: Poradový systém            

Ponuke s najnižšou celkovou cenou  predmetu zákazky bude priradené prvé miesto ostatným
ponukám druhé, tretie,  atď. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá  sa umiestni na prvom
mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami.

14. Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie:

NIE

15. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov: 
- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve,  
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené. 

V Hranovnici, dňa 21.2.2017

    Vladimír Horváth
    starosta obce



Príloha č. 1 

1. Futbalové ihrisko:

- 27 ks topoľ čierny – obvod kmeňa* v rozmedzí od 160 cm do 240 cm,

- voľne stojace stromy – možné vykonať výrub celého stromu v celku.

2. Základná škola:

-  výrub nasledovných drevín:
a) 4 ks smrek pichľavý – obvod kmeňa* v rozmedzí od 80 cm do 180 cm,
b) 2 ks borovica čierna – obvod kmeňa* v rozmedzí od 64 cm do 150 cm,
c) 2 ks breza previsnutá – obvod kmeňa* v rozmedzí od 180 cm do 210 cm,
d) 2 ks jabloň – obvod kmeňa* v rozmedzí od 114 cm do 125 cm,
e) 2 ks jarabina – obvod kmeňa* v rozmedzí od 90 cm do 95 cm.

- orez všetkých ostatných stromov v počte približne 25 ks do 1/3 koruny,

-  stromy sa nachádzajú v uzavretom priestore ohraničenom budovou školy a  oplotením, nad
ktorým vedie elektrické vedenie,

- výrub aj orez stromov bude potrebné vykonávať z plošiny,

- výrub stromov bude potrebné vykonávať po častiach.

3. Ul. Budovateľská:

- výrub nasledovných drevín:

a) borovica lesná – obvod kmeňa* 200 cm,
b) smrek obyčajný – obvod kmeňa* 180 cm,

- stromy sa nachádzajú medzi bytovými domami – odporúča sa vykonať obhliadku miesta, či je
potrebné vykonať výrub stromov z plošiny.

4. Ul. Hviezdoslavova:

- výrub nasledovných drevín:

a) lipa malolistá – obvod kmeňa* 210 cm,
b) jaseň štíhly – obvod kmeňa* 230 cm,

- jeden z uvedených stromov sa nachádza v bezprostrednej blízkosti vodného toku.

5. Starý cintorín:

- 7 ks breza previsnutá – obvod kmeňa* v rozmedzí od 190 cm do 220 cm,



- stromy sa nachádzajú v priestore  medzi hrobovými miestami  ohraničenom oplotením, nad
ktorým vedie elektrické vedenie,

- výrub stromov bude potrebné vykonávať po častiach.

6. Nový cintorín:

-  výrub nasledovný drevín:
a) 5 ks smrek obyčajný – obvod kmeňa* v rozmedzí od 145 cm do 210 cm,
b) breza previsnutá – obvod kmeňa* 170 cm,
d) 3 ks agát biely – obvod kmeňa* v rozmedzí od 320 cm do 350 cm,

- orez 1 ks vŕby obyčajnej do 1/3 koruny,

- stromy sa nachádzajú v priestore ohraničenom hrobovými miestami a oplotením cintorína,

- agáty sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti murovaného oplotenia.

7. Račekova záhrada:

- výrub nasledovných drevín

- 2 ks jaseň štíhly – obvod kmeňa* v rozmedzí od 286 cm do 310 cm,

* Obvod kmeňa sa uvádza vo výške 130 cm od úrovne terénu.



Príloha č. 2

Položka Cena bez DPH v €

1. Výrub futbalové ihrisko – 27 ks topoľ

2. Výrub základná škola – 12 ks (smrek, borovica, breza, jabloň, 
jarabina)

3. Orez stromov základná škola – cca 25 ks do 1/3 koruny

4. Výrub ul. Budovateľská – 2 ks (borovica, smrek)

5. Výrub ul. Hviezdoslavova – 2 ks (lipa, jaseň)

6. Výrub starý cintorín – 7 ks breza

7. Výrub nový cintorín – 9 ks (smrek, breza, agát)

8. Orez stromu nový cintorín – 1 ks do 1/3 koruny

9. Výrub Račekova záhrada – 2 ks jaseň

10. Manipulácia na kusy dĺžky 6 m

11. Doprava a uloženie na sklad v základnej škole

Spolu bez DPH

Celková cena
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