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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 2   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Služby

Kategória služby: 27

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA

Mesto Trnava
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00313114
Trhová 3, 917 71 Trnava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Visions Consulting, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01  Trnava
Kontaktná osoba: Ing.Ján Jediný
Mobil: +421 905964551
Telefón: +421 332901221
Email: jediny@visions.cc
Fax: +421 333236400
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.trnava.sk/sk 
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/4767
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I): ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA, ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Visions Consulting, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  45394920
Štefánikova 23 , 917 01 Trnava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Visions Consulting, s.r.o.
Kontaktná osoba: Ing. Ján Jediný
Mobil: +421 905964551
Telefón: +421 332901221
Email: jediny@visions.cc
Internetová adresa (URL):  http://www.visions.cc/index.php/sk/
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese:
iné (vyplňte prílohu A.II)
Príloha A.II): ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA, ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ SÚŤAŽNÉ PODKLADY A
DOPLŇUJÚCE DOKUMENTY
Visions Consulting, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  45394920
Štefánikova 23 , 917 01 Trnava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Visions Consulting, s.r.o.
Kontaktná osoba: Ing. Ján Jediný
Mobil: +421 905964551
Telefón: +421 332901221
Email: jediny@visions.cc
Internetová adresa (URL):  http://www.visions.cc/index.php/sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
iné (vyplňte prílohu A.III)
Príloha A.III): ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA, KAM SA MUSIA ZASIELAŤ PONUKY/ŽIADOSTI O ÚČASŤ
Mesto Trnava
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00313114
Trhová č. 3 , 917 71 Trnava
Slovensko
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Kontaktné miesto (miesta):  Mestský úrad v Trnave, podateľňa, Trhová č. 3, 917 71 Trnava
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Bodišová
Mobil: +421 918601311
Telefón: +421 333236107

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán

I.3)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti: 
Všeobecné verejné služby

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Ostatné záhradnícke práce - údržba a výsadba zelene v meste Trnava

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služieb č.:  27 - Ostatné služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  Miestom poskytnutia
služby je Katastrálne územie mesta Trnava a Modranka
Kód NUTS: 
SK021

II.1.3)    Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody

II.1.4)    Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
Trvanie rámcovej dohody:  v mesiacoch
Hodnota:  48
Predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody
Hodnota:  1 841 200,0000 EUR

II.1.5)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Údržba plôch a prvkov verejnej zelene zahŕňa komplexnú starostlivosť o záhony kríkov, ruží a kvetín, živé ploty, solitérne
stromy, kríky a ruže, mobilné nádoby, ktorá spočíva najmä v odburinení, reze, ochrane pred mrazom, hnojení a
zavlažovaní. Predmetom zákazky je aj výsadba jednotlivých prvkov zelene trávnatých plôch, kríkov, ruží, kvetov a
stromov a údržba závlahových systémov

II.1.6)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 77310000-6 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 77313000-7,  77342000-9 

II.1.7)    Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):  Nie

II.1.8)    Časti
Táto zákazka sa delí na časti:  Áno
Počet častí:  3
jednu alebo viac častí

II.1.9)    Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať:  Nie

II.2)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
II.2.1)    Celkové množstvo alebo rozsah

Územie mesta je rozdelené na 3 územné celky. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch časť B.1 Opis
predmetu zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  1 841 200,0000 EUR

II.2.2)    Informácie o opciách
Opcie:  Nie

II.2.3)    Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.3)    TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  48
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PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH
 
Časť: 1
NÁZOV
Ostatné záhradnícke práce - údržba a výsadba zelene v územnom celku č.1

1)    STRUČNÝ OPIS 
Údržba plôch a prvkov verejnej zelene zahŕňa komplexnú starostlivosť o záhony kríkov, ruží a kvetín, živé ploty, solitérne
stromy, kríky a ruže, mobilné nádoby, ktorá spočíva najmä v odburinení, reze, ochrane pred mrazom, hnojení a
zavlažovaní. Predmetom zákazky je aj výsadba jednotlivých prvkov zelene trávnatých plôch, kríkov, ruží, kvetov a
stromov a údržba závlahových systémov.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 77310000-6 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 77313000-7,  77342000-9 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Územný celok č. 1 - tvorený Mestskou časťou č. 3 Trnava - Sever a č. 4 Trnava - Východ 
 
Rozsah je popísaný v časti B.1 - Opis predmetu zákazky v súťažných podkladov.
Hodnota:  564 500,0000 EUR
 
Časť: 2
NÁZOV
Ostatné záhradnícke práce - údržba a výsadba zelene v územnom celku č.2

1)    STRUČNÝ OPIS 
Údržba plôch a prvkov verejnej zelene zahŕňa komplexnú starostlivosť o záhony kríkov, ruží a kvetín, živé ploty, solitérne
stromy, kríky a ruže, mobilné nádoby, ktorá spočíva najmä v odburinení, reze, ochrane pred mrazom, hnojení a
zavlažovaní. Predmetom zákazky je aj výsadba jednotlivých prvkov zelene trávnatých plôch, kríkov, ruží, kvetov a
stromov.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 77310000-6 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 77313000-7,  77342000-9 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Územný celok č. 2 - tvorený Mestskou časťou č. 2 Trnava - Západ, č. 5 Trnava - Juh a č. 6 Trnava - Modranka 
Rozsah je popísaný v časti B.1 - Opis predmetu zákazky v súťažných podkladov
Hodnota:  722 000,0000 EUR
 
Časť: 3
NÁZOV
Ostatné záhradnícke práce - údržba a výsadba zelene v územnom celku č.3

1)    STRUČNÝ OPIS 
Údržba plôch a prvkov verejnej zelene zahŕňa komplexnú starostlivosť o záhony kríkov, ruží a kvetín, živé ploty, solitérne
stromy, kríky a ruže, mobilné nádoby, ktorá spočíva najmä v odburinení, reze, ochrane pred mrazom, hnojení a
zavlažovaní. Predmetom zákazky je aj výsadba jednotlivých prvkov zelene trávnatých plôch, kríkov, ruží, kvetov a
stromov, údržba jazierka a závlahových systémov

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 77310000-6 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 77313000-7,  77342000-9 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Územný celok č. 3 - tvorený Mestskou časťou č. 1 Trnava - Stred 
Rozsah je popísaný v časti B.1 - Opis predmetu zákazky v súťažných podkladov
Hodnota:  554 700,0000 EUR

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY 
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky 

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. 
Zábezpeka je stanovená pre jednotlivé časti zákazky takto: 
1. čas zákazky 5 000,- Eur (slovom: päťtisíc eur) 
2. čas zákazky 5 000,- Eur (slovom: päťtisíc eur) 
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3. čas zákazky 5 000,- Eur (slovom: päťtisíc eur) 
 
Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Platba sa uskutoční po dodaní
predmetu zákazky a vystavení faktúry. Lehota splatnosti faktúry je do 21 dní odo dňa jej doručenia verejnému
obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť platobné podmienky súvisiace s viazaním, reguláciou
alebo zmenou rozpočtu.

III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky, aby vytvorila určitú
právnu formu do predloženia ponuky. Všetci členovia skupiny dodávateľov musia udeliť plnomocenstvo jednému z
členov skupiny dodávateľov, ktorý bude konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto
verejnom obstarávaní, ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky. Pred podpisom zmluvy sa vyžaduje,
aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorila určitú právnu formu v súlade s platnými právnymi
predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému
obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky, a túto právnu formu riadne oznámila verejnému
obstarávateľovi ešte pred podpisom zmluvy. Zloženie skupiny dodávateľov, ktorá ako úspešný uchádzač vo verejnej
súťaži bude vyzvaná verejným obstarávateľom na podpis zmluvy, musí byť totožné so zložením skupiny dodávateľov,
ktorá predložila ponuku.

III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky 
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam:  Áno
Opis osobitných podmienok:  A/ Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby ponuka uchádzača časť "Ostatné" obsahovala
originál alebo úradne osvedčenú kópiu čestného vyhlásenia resp. záväzného súhlasu, ktoré/ktorým bude deklarovať, že
v prípade ak sa stane úspešným uchádzačom: 
1. k podpisu rámcovej dohody s úspešným uchádzačom predloží poistnú zmluvu s poisťovňou: 
a) na poistnú sumu minimálne 50 000,- EUR pre 1. časť zákazky 
b) na poistnú sumu minimálne 50 000,- EUR pre 2. časť zákazky 
c) na poistnú sumu minimálne 50 000,- EUR pre 3. časť zákazky 
v minimálnom rozsahu pre 1., 2. alebo 3. časť zákazky, pre: 
- všeobecnú zodpovednosť za škodu pri výkone činností predmetu dohody a 
- zodpovednosť pre prípad straty, zničenia, poškodenia, odcudzenia vecí užívaných pri plnení predmetu zmluvy alebo
vecí prevzatých za účelom plnenia predmetu zmluvy. Poistné plnenie pri minimálnom rozsahu poistenia pritom nesmie
byť pre jednotlivú poistnú udalosť obmedzené na nižšiu sumu ako je požadovaná minimálna poistná zmluva. 
2. podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní sa zaviaže, že prípadný subdodávateľ spĺňa, alebo najneskôr v čase
plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 ZVO a že poskytne verejnému obstarávateľovi údaje podľa § 26 ods.
1 zákona o každom novom subdodávateľovi pred uzavretím subdodávateľskej zmluvy. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore. 
 
B/ Úspešný uchádzač k podpisu rámcovej dohody predloží: 
1. originál alebo úradne osvedčenú kópiu poistnej zmluvy na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú
pri výkone činností predmetu dohody (napr. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo
poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa) podľa bodu A/1., ktoré bude platné a účinné minimálne na obdobie 12
mesiacov od účinnosti rámcovej dohody, 
2. na ďalšie obdobie predloží originál alebo úradne osvedčenú kópiu poistnej zmluvy na poistenie ako je uvedené v
predchádzajúcom bode v lehote min. 15 dní pred dátumom 31.12. príslušného kalendárneho roka v období platnosti
rámcovej dohody.

III.2)    PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných

alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií podľa § 26 ods. 2 ,
písm. a) až g), resp. ods. 4 alebo 5 zákona o verejnom obstarávaní: 
1.1.Výpis z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, že nebol on ani jeho štatutárny
orgán, ani člen štatutárneho orgánu, právoplatne odsúdený za trestný čin: 
- korupcie, 
- poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, 
- legalizácie príjmu z trestnej činnosti, 
- založenia, zosnovania alebo podporovania zločineckej skupiny, 
- založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, 
- terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme 
 
1.2.Výpis z registra trestov, nie starším ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, že nebol on ani jeho štatutárny
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orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s
podnikaním. 
 
1.3.Potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, že nebol naňho vyhlásený
konkurz, nie je v reštrukturalizácií, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok
majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. 
 
1.4.Potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, nie starším ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, že
nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
 
1.5.Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, nie starším ako tri mesiace, že nemá evidované daňové
nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
 
1.6.Doklad o oprávnení dodávať tovar , uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k
jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť. 
 
1.7Čestným vyhlásením , že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou
uvedenou v § 26 ods. 1 písm. h), bod 1,2 a 3 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
1.8Čestným vyhlásením že : 
- nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom
vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia 
- nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na
ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
 
1.9Uchádzač môže doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nahradiť
predložením platného potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie, že je zapísaný do zoznamu podnikateľov. V prípade,
že uchádzač nemá v zozname podnikateľov zapísaný doklad, ktorým preukazuje splnenie osobného postavenia podľa §
26 ods.1 písm. h), verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil čestné vyhlásenie, že nemá právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou podľa § 26 ods.1 písm. h).  
V prípade, že uchádzač nemá v zozname podnikateľov zapísané doklady, ktorými preukazuje splnenie osobného
postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. i) a písm. j), verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil čestné
vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť podľa § 26 ods.1 písm. i ) a písm. j). 
 
1.10 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia a preukazovania majetkovej účasti za každého člena skupiny osobitne. 
 
1.11Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce
splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a
spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti : 
Podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia boli určené v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto ustanovenia sú taxatívne, a
preto ich musel verejný obstarávateľ v plnom rozsahu aplikovať 
 
K reštrukturalizácií ako podmienke účasti týkajúcej sa osobného postavenia platí výkladové stanovisko č. 5/2015 zo dňa
15.05.2015 viď. www.uvo.gov.sk, sekcia Výkladové stanoviská.

III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
V prípade ak uchádzač predkladá ponuku na viacej časti súčasne, doklady pre splnenie podmienok účasti podľa §27
predloží len v jednej časti zákazky a v ostatných sa odvolá na tú časť zákazky v ktorej predložil dokumenty. 
 
1/ § 27 ods. 1 písm. a) - vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo
pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru. 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky
účasti podľa § 32 ods.6 zákona:  
V súlade s § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní požaduje verejný obstarávateľ predložiť vyjadrenie
banky/bánk o schopnosti plniť si finančné záväzky. Toto vyjadrenie banky/bánk je žiadané z dôvodu overenia
solventnosti a kredibility uchádzača. 
 
2/ § 27 ods. 1 písm. d) - prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate  
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v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od
vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, pričom požiadavka na výšku obratu za obdobie jedného hospodárskeho
roku nesmie presiahnuť trojnásobok predpokladanej hodnoty zákazky vypočítanej na obdobie 12 mesiacov, ak ide o
podlimitnú zákazku alebo nesmie presiahnuť predpokladanú hodnotu zákazky vypočítanú na obdobie 12 mesiacov, ak
ide o nadlimitnú zákazku. 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky
účasti podľa § 32 ods.6 zákona: 
V súlade s § 27 ods. 1 písm. d) Verejný obstarávateľ stanovil a minimálny požadovaný obrat za posledné 3 roky po
dôkladnom posúdení a primerane k typu, charakteru, finančnému objemu  
a dĺžke realizácie zadávanej zákazky tak, aby na jednej strane vybral poskytovateľa schopného realizovať predmetnú
zákazku, no na druhej strane neprimerane neobmedzil otvorenú hospodársku súťaž. Stanovenie minimálneho
požadovaného ročného obratu uchádzača je nevyhnutné pre výber zmluvného partnera, garantujúceho plynulú a
bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
SPOLOČNÁ PODMIENKA ÚČASTI PODĽA § 27 ods.1 písm. a) PRE ČASŤ 1., 2.a 3. ZÁKAZKY: 
Ad 1/  
§ 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej
banky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky (banková informácia).Vyjadrenie banky musí obsahovať najmä
informácie, že uchádzač za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich lehote na predkladanie ponúk: 
- nebol v nepovolenom debete, 
- je schopný plniť svoje záväzky voči banke, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, 
- v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, 
- jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie. 
 
Súčasne uchádzač k predloženému vyjadreniu banky/bánk predloží čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov podpísaný každým členom skupiny alebo
osobou / osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, že nemá vedené účty ani žiadne záväzky v iných
bankách ako tých, ktorých vyjadrenie predkladá. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky. 
 
PODMIENKA ÚČASTI PODĽA § 27 ods.1 písm. d) PRE 1. ČASŤ ZÁKAZKY: 
Ad2/  
§ 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač predloží čestné vyhlásenie  
o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, pričom obrat kumulatívne v uvedenom období je rovnaký alebo
vyšší ako 423 000,00 EUR bez DPH podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade
skupiny dodávateľov podpísaný každým členom skupiny alebo osobou / osobami oprávnenými konať v danej veci za
člena skupiny 
 
 
PODMIENKY ÚČASTI PODĽA § 27 ods.1 písm. d) PRE 2. ČASŤ ZÁKAZKY: 
Ad 2/  
§ 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač predloží čestné vyhlásenie  
o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, pričom obrat kumulatívne v uvedenom období je rovnaký alebo
vyšší ako 541 500,00 EUR bez DPH podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade
skupiny dodávateľov podpísaný každým členom skupiny alebo osobou / osobami oprávnenými konať v danej veci za
člena skupiny 
 
PODMIENKY ÚČASTI PODĽA § 27 ods.1 písm. d) PRE 3. ČASŤ ZÁKAZKY: 
Ad 2/  
§ 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač predloží čestné vyhlásenie  
o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, pričom obrat kumulatívne v uvedenom období je rovnaký alebo
vyšší ako 416 000,00 EUR bez DPH podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade
skupiny dodávateľov podpísaný každým členom skupiny alebo osobou / osobami oprávnenými konať v danej veci za
člena skupiny 
 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA 
 
1. Uchádzač predloží dokumenty ako originál alebo ich úradne osvedčené kópie. 
2. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a
ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne. 
 
3. Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača podľa §32 ods. 11, pričom doklady,
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1. V
prípade, ak podľa § 32 zákona o VO nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr,
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verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov,
vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia
podmienok účasti podľa prvej vety bude postupovať verejný obstarávateľ podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní,
pričom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote do 10 pracovných
dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.  
 
4. V prípade, že finančné podklady uchádzača boli realizované v inej mene ako euro, údaje  
v uvedených potvrdeniach je potrebné prepočítať priemerným ročným kurzom vyhláseným NBS (Národná banka
Slovenska) alebo ECB (Európska centrálna banka). 
 
5. Uchádzač môže v zmysle §27 ods.2 na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje
inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že
pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného
a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou,
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 ZVO vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické
postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy na poskytovanie služby dôjde k plneniu, ktorého sa toto
preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, s ktorou
toto postavenie preukázal písomnou zmluvou; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
 
6. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, t.j. doklady
vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne
preložené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí
rozdiel  
v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku. 
 
7. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom,
verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.

III.2.3)Technická spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
V prípade ak uchádzač predkladá ponuku na viacej časti súčasne, doklady pre splnenie podmienok účasti podľa §28
predloží len v jednej časti zákazky a v ostatných sa odvolá na tú časť zákazky v ktorej predložil dokumenty. 
 
1/ § 28 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za
predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien,
lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom 
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: 
V súlade s § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní požaduje verejný obstarávateľ preukázať poskytovanie
služby údržby verejnej zelene - trávnikov za posledných 36 mesiacov predchádzajúcich lehote na predkladanie ponúk v
stanovenom minimálnom finančnom objeme z dôvodu výberu zmluvného partnera, majúceho dostatočné skúsenosti s
úspešnou realizáciou rovnakých alebo podobných zákaziek. Preukázanie úspešnej realizácie zákaziek vedie k výberu
poskytovateľa, garantujúceho profesionálnu, plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej
úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne. 
 
 
2/ § 28 ods.1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii
riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby, 
 
Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: 
Vzhľadom k tomu, že sa služba obstaráva vo verejnom záujme je nevyhnutné, aby uchádzač preukázal požadovanú
odbornosť zamestnancov, ktorí budú zodpovední za jej dodanie v požadovanej kvalite. 
 
3/ § 28 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní - ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o priemernom
ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky, 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: 
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Počet zamestnancov uchádzača má garantovať plnenie zmluvy v stanovených termínoch a v požadovanej kvalite. 
4/ § 28 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní - údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač
alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby, 
 
Odôvodnenie primeranosti podľa § 32 ods. 6: 
Údaje o strojovom a technickom vybavení majú preukázať, že uchádzač má technické a strojné vybavenie k
zabezpečeniu predmetu zákazky 
 
 
5/ § 28 ods.1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní - uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo
záujemca poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom, spolu s uvedením identifikačných údajov
subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo,
identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo. 
 
Odôvodnenie primeranosti podľa § 32 ods. 6: 
Podmienka účasti podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní je stanovená z dôvodu splnenia povinnosti
podľa § 32 ods. 3 písm. b) bod 2.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov 
PODMIENKA ÚČASTI PODĽA § 28 ods.1 písm. a) PRE 1. ČASŤ ZÁKAZKY: 
Ad 1/  
V súlade s § 28 ods. 1 písm. a) - uchádzač predloží zoznam poskytovaných služieb rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky za posledných 36 mesiacov predchádzajúcich lehote na predkladanie ponúk
podpísaný štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, doplnený potvrdeniami o kvalite
poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov realizovaných za predchádzajúcich 36 mesiacov.
Uchádzač musí preukázať, že za požadované obdobie realizoval zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru ako
predmet zákazky, ktorých súčet je spolu rovnaký alebo vyšší ako 300 000 EUR bez DPH. Ako služby rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky bude verejný obstarávateľ akceptovať poskytovanie služby, tak ako je
opísaná v oddiele II.3 časť 1. tohto Oznámenia a podrobne opísané v časti súťažných podkladov B.1 - Opis predmetu
zákazky.  
Zo zoznamu poskytnutých služieb, súčasťou ktorého budú referenčné listy alebo ekvivalentné doklady, predloženého
uchádzačom, musia vyplývať všetky vyššie uvedené jednotlivé požiadavky, a to tak po formálnej ako aj obsahovej
stránke. doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak
odberateľom: 
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia 
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz  
o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli
dodané. Súčasťou vyhlásenia uchádzača bude aj odôvodnenie, prečo odberateľ odmietol dôkaz o plnení vystaviť. 
 
 
PODMIENKA ÚČASTI PODĽA § 28 ods.1 písm. a) PRE 2. ČASŤ ZÁKAZKY: 
Ad 1/  
V súlade s § 28 ods. 1 písm. a) - uchádzač predloží zoznam poskytovaných služieb rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky za posledných 36 mesiacov predchádzajúcich lehote na predkladanie ponúk
podpísaný štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, doplnený potvrdeniami o kvalite
poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov realizovaných za predchádzajúcich 36 mesiacov.
Uchádzač musí preukázať, že za požadované obdobie realizoval zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru ako
predmet zákazky, ktorých súčet je spolu rovnaký alebo vyšší ako 400 000 EUR bez DPH. Ako služby rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky bude verejný obstarávateľ akceptovať poskytovanie služby, tak ako je
opísaná v oddiele II.3 časť 2. tohto Oznámenia a podrobne opísané v časti súťažných podkladov B.1 - Opis predmetu
zákazky. 
Zo zoznamu poskytnutých služieb, súčasťou ktorého budú referenčné listy alebo ekvivalentné doklady, predloženého
uchádzačom, musia vyplývať všetky vyššie uvedené jednotlivé požiadavky, a to tak po formálnej ako aj obsahovej
stránke. doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak
odberateľom: 
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia 
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. Súčasťou
vyhlásenia uchádzača bude aj odôvodnenie, prečo odberateľ odmietol dôkaz o plnení vystaviť. 
 
PODMIENKA ÚČASTI PODĽA § 28 ods.1 písm. a) PRE 3. ČASŤ ZÁKAZKY: 
Ad 1/  
V súlade s § 28 ods. 1 písm. a) - uchádzač predloží zoznam poskytovaných služieb rovnakého alebo podobného

8/14



charakteru ako je predmet zákazky za posledných 36 mesiacov predchádzajúcich lehote na predkladanie ponúk
podpísaný štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, doplnený potvrdeniami o kvalite
poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov realizovaných za predchádzajúcich 36 mesiacov.
Uchádzač musí preukázať, že za požadované obdobie realizoval zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru ako
predmet zákazky, ktorých súčet je spolu rovnaký alebo vyšší ako 300 000 EUR bez DPH. Ako služby rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky bude verejný obstarávateľ akceptovať poskytovanie služby, tak ako je
opísaná v oddiele II.3 časť 2. tohto Oznámenia a podrobne opísané v časti súťažných podkladov B.1 - Opis predmetu
zákazky. 
Zo zoznamu poskytnutých služieb, súčasťou ktorého budú referenčné listy alebo ekvivalentné doklady, predloženého
uchádzačom, musia vyplývať všetky vyššie uvedené jednotlivé požiadavky, a to tak po formálnej ako aj obsahovej
stránke. doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak
odberateľom: 
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia 
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. Súčasťou
vyhlásenia uchádzača bude aj odôvodnenie, prečo odberateľ odmietol dôkaz o plnení vystaviť. 
 
 
SPOLOČNÁ PODMIENKA ÚČASTI PODĽA § 28 ods.1 písm. g) PRE 1., 2. a 3. ČASŤ ZÁKAZKY: 
Ad 2/ 
V súlade s§ 28 ods. 1 písm. g) - uchádzač predloží:  
Menovitý zoznam s údajmi o vzdelaní vedúcich zamestnancov uchádzača a osobitne osôb uchádzača zodpovedných
zaplnenie zmluvy. Verejný obstarávateľ vyžaduje aby minimálne jeden zamestnanec alebo zmluvne zabezpečený partner
mal vzdelanie v odbore týkajúcom sa predmetu zákazky; uchádzač predloží doklad o vzdelaní, ktorým preukáže, že je
absolventom napr. SPU v Nitre (Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva), Mendelova univerzita v Brne (Fakulta
záhradníctva) s praxou minimálne 5 rokov. Úplné stredoškolské vzdelanie na strednej škole záhradníckej s praxou
minimálne 10 rokov. 
 
 
 
SPOLOČNÁ PODMIENKA ÚČASTI PODĽA § 28 ods.1 písm. i) PRE 1., 2. a 3. ČASŤ ZÁKAZKY: 
Ad 3/  
V súlade s § 28 ods. 1 písm. i) uchádzač predloží: 
Prehľad o priemernom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky. Uchádzač
predloží prehľad podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov
podpísaný každým členom skupiny alebo osobou / osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 
 
PODMIENKA ÚČASTI PODĽA § 28 ods.1 písm. j) PRE 1.ČASŤ ZÁKAZKY: 
Ad 4/ 
V súlade s § 28 ods. 1 písm. j) uchádzač predloží: 
Prehľadný zoznam techniky strojného zariadenia a vybavenia, ktoré vlastní, resp. má k dispozícii na poskytnutie služby.
V zozname o strojovom a technickom vybavení, uchádzač uvedie či je vlastníkom strojného a technického vybavenia,
resp. má k dispozícii strojné a technické vybavenie v prenájme / zapožičané na realizáciu zákazky. V prípade, že na
realizáciu zákazky bude uchádzač disponovať strojným a technickým vybavením na základe prenájmu / výpožičky
preukáže verejnému obstarávateľovi, že pri plnení rámcovej dohody bude môcť reálne disponovať s týmto strojným a
technickým vybavením. 
 
Uchádzač predloží prehľadný zoznam podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade
skupiny dodávateľov podpísaný každým členom skupiny alebo osobou / osobami oprávnenými konať v danej veci za
člena skupiny 
 
Pre plynulé zabezpečenie predmetu zákazky žiada verejný obstarávateľ od uchádzača nasledovné minimálne strojné
vybavenie: 
- 1 ks nákladný automobil nosnosť min. 1,5 t 
- 1 ks nákladný automobil nosnosť min. 3,5 t 
- 1 ks veľká cisterna min. objem 6m3 
- 1 ks malá cisterna objem do 2 m3 
- 3 ks motorové záhradné nožnice 
- 1 ks vysávač na zber lístia min. výkon 4,5 kW 
 
PODMIENKA ÚČASTI PODĽA § 28 ods.1 písm. j) PRE 2.ČASŤ ZÁKAZKY: 
Ad 4/ 
V súlade s § 28 ods. 1 písm. j) uchádzač predloží: 
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Prehľadný zoznam techniky strojného zariadenia a vybavenia, ktoré vlastní, resp. má k dispozícii na poskytnutie služby.
V zozname o strojovom a technickom vybavení, uchádzač uvedie či je vlastníkom strojného a technického vybavenia,
resp. má k dispozícii strojné a technické vybavenie v prenájme / zapožičané na realizáciu zákazky. V prípade, že na
realizáciu zákazky bude uchádzač disponovať strojným a technickým vybavením na základe prenájmu / výpožičky
preukáže verejnému obstarávateľovi, že pri plnení rámcovej dohody bude môcť reálne disponovať s týmto strojným a
technickým vybavením. 
 
Uchádzač predloží prehľadný zoznam podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade
skupiny dodávateľov podpísaný každým členom skupiny alebo osobou / osobami oprávnenými konať v danej veci za
člena skupiny 
 
Pre plynulé zabezpečenie predmetu zákazky žiada verejný obstarávateľ od uchádzača nasledovné minimálne strojné
vybavenie: 
- 1 ks nákladný automobil nosnosť min. 1,5 t 
- 1 ks nákladný automobil nosnosť min. 3,5 t 
- 1 ks veľká cisterna min. objem 6m3 
- 1 ks malá cisterna objem do 2 m3 
- 3 ks motorové záhradné nožnice 
- 1 ks vysávač na zber lístia min. výkon 4,5 kW 
 
 
PODMIENKA ÚČASTI PODĽA § 28 ods.1 písm. j) PRE 3.ČASŤ ZÁKAZKY: 
Ad 4/ 
V súlade s § 28 ods. 1 písm. j) uchádzač predloží: 
Prehľadný zoznam techniky strojného zariadenia a vybavenia, ktoré vlastní, resp. má k dispozícii na poskytnutie služby.
V zozname o strojovom a technickom vybavení, uchádzač uvedie či je vlastníkom strojného a technického vybavenia,
resp. má k dispozícii strojné a technické vybavenie v prenájme / zapožičané na realizáciu zákazky. V prípade, že na
realizáciu zákazky bude uchádzač disponovať strojným a technickým vybavením na základe prenájmu / výpožičky
preukáže verejnému obstarávateľovi, že pri plnení rámcovej dohody bude môcť reálne disponovať s týmto strojným a
technickým vybavením. 
 
Uchádzač predloží prehľadný zoznam podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade
skupiny dodávateľov podpísaný každým členom skupiny alebo osobou / osobami oprávnenými konať v danej veci za
člena skupiny 
 
Pre plynulé zabezpečenie predmetu zákazky žiada verejný obstarávateľ od uchádzača nasledovné minimálne strojné
vybavenie: 
- 1 ks nákladný automobil nosnosť min. 1,5 t 
- 1 ks nákladný automobil nosnosť min. 3,5 t 
- 1 ks veľká cisterna min. objem 6m3 
- 1 ks malá cisterna objem do 2 m3 
- 2 ks motorové záhradné nožnice 
- 1 ks vysávač na zber lístia min. výkon 4,5 kW 
 
 
SPOLOČNÁ PODMIENKA ÚČASTI PODĽA § 28 ods.1 písm. k) PRE 1., 2. a 3. ČASŤ ZÁKAZKY: 
 
Ad 5/ 
V súlade s § 28 ods. 1 písm. k) uchádzač predloží: 
Prehľad podielu subdodávok v predmete zákazky samostatne vyjadrený v % a jednotlivých subdodávateľov (ak sú
známi v rozsahu: meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo
dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo. Podiel činností zabezpečovaný subdodávateľmi vyjadrí
uchádzač finančným vyjadrením predmetu služby a to bez DPH v eur alebo v % (percentách), ak súčet plnenia je
najmenej 50% z hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača. Uchádzač predloží aj čestné vyhlásenie, že každý
subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods.1.  
V prípade, že pre uchádzača nie sú k lehote predkladania ponúk subdodávatelia známi, uchádzač predloží vyhlásenie
podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov podpísaný
každým členom skupiny alebo osobou / osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, že v čase
predkladania ponúk nie sú známi subdodávatelia.  
 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI: 
1. Uchádzač predloží dokumenty ako originál alebo ich úradne osvedčené kópie. 
 
2. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo
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odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. 
 
3. Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača podľa §32 ods. 11, pričom doklady,
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1. V
prípade, ak podľa § 32 zákona o VO nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr,
verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov,
vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia
podmienok účasti podľa prvej vety bude postupovať verejný obstarávateľ podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní,
pričom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote do 10 pracovných
dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. 
 
4. V prípade, že finančné podklady uchádzača boli realizované v inej mene ako euro, údaje v uvedených potvrdeniach je
potrebné prepočítať priemerným ročným kurzom vyhláseným NBS (Národná banka Slovenska) alebo ECB (Európska
centrálna banka) ku 31.12. za príslušný rok. 
 
5. Uchádzač môže v zmysle §28 ods.2 na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na
preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s
touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svojej technickej a odbornej spôsobilosti, že
táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na
preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 ZVO vo vzťahu k tej
časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú a odbornú
spôsobilosť zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy na poskytovanie služby dôjde k plneniu, ktorého sa toto
preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, s ktorou
toto postavenie preukázal písomnou zmluvou; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
 
6. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, t.j. doklady
vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne
preložené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí
rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku. 
 
7. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať technickú a odbornú spôsobilosť určeným dokladom,
verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje technická a odborná spôsobilosť. 
 
8. Služba rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bude verejný obstarávateľ akceptovať
poskytovanie služby ktoré svojim predmetom a obsahom zodpovedajú stručnému opisu predmetu zákazky, tak ako je
uvedené v bode II.4) tohto oznámenia vo vzťahu k odberateľovi predmetnej referencie.

III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)    OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii

Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:  Nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby:  Áno

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU 

IV.1.1)    Druh postupu
Otvorená

IV.2)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
IV.2.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených ďalej (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
1. Cena s DPH za 1.(2. a 3.) časť predmetu zákazky - 80
2. Cena s DPH za špecifický typ služby: (Cena za výsadbu stromu v 1. (2. a 3.) časti zákazky; Cena za založenie trávnika
v 1. (2. a 3.) časti zákazky; Cena za výsadbu letničiek, dvojročiek, cibuľovín + výsadbu kríkov a ruží v 1. a 2. časti
zákazky; Cena za výsadbu kríkov a ruží v 3. časti zákazky) - 15
3. Zľava na položku voči cenníku pre činnosti v 1. (2. a 3.) časti zákazky - 5

IV.2.2)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia:  Nie

IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
IV.3.1)    Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
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ODaKS/5188/2016
IV.3.2)    Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Nie
IV.3.3)    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho

dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  30.05.2016 10:00
Spoplatnená dokumentácia:  Nie

IV.3.4)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas:  30.05.2016 10:00

IV.3.6)    Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK
CS
Lehoty a podmienky verejnej súťaže

IV.3.7)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie:  Do dátumu
Dátum:  31.08.2016

IV.3.8)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  30.05.2016 14:00
Miesto:  Mestský úrad v Trnave, Trhová č. 3, miestnosť č. 215
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:  Áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:  Otváranie časti ponúk označených ako "OSTATNÉ" je
neverejné. 
 
Otváranie častí ponúk, označených ako "KRITÉRIA" vykoná komisia najskôr deň, nasledujúci po dni márneho uplynutia
lehôt podľa § 41 ods. 2 zákona. Otváranie časti ponúk, označených ako KRITÉRIA vykoná komisia len vo vzťahu k
ponukám, ktoré neboli vylúčené a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.  
Otváranie ponúk označených ako Kritéria uskutoční verejný obstarávateľ samostatne pre 1. časť zákazky, samostatne
pre 2. časť zákazky a samostatne pre 3. časť zákazky.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Nie
VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

1. Komunikácia verejného obstarávateľa so záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomne v slovenskom
jazyku. Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému záujemcovi, ktorý v stanovenej lehote doručí písomnú
žiadosť o súťažné podklady kontaktnej osobe uvedenej v bode I.1) tohto oznámenia, poštou alebo osobne na kontaktnú
adresu uvedenú v bode I.1) tohto oznámenia. Na žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov doručené po termíne
uvedenom v bode IV.3.3) tohto oznámenia verejný obstarávateľ nebude reagovať. 
 
2. Súťažné podklady sú poskytované bez obmedzenia v elektronickej podobe prostredníctvom profilu verejného
obstarávateľa zriadeného Úradom pre verejné obstarávanie. Odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné
podklady z profilu verejného obstarávateľa, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby a to zaslaním e-mailu na adresu
kontaktnej osoby uvedenej v tomto Oznámení v časti I.1) Názov, adresy a kontaktné miesta, ktorého obsahom bude
informácia o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov, adresu sídla a e-mailový kontakt
záujemcu.  
Vzor registračného textu: 
V záujme zabezpečenia informovania v procese verejného obstarávania vyhláseného vo vestníku č. ....../2016 zo dňa
DD.MM.2016 , značka .........- MSS s názvom: Ostatné záhradnícke práce - údržba a výsadba zelene v meste Trnava"
Vám oznamujeme, že sme si dňa DD.MM.2016 stiahli z profilu verejného obstarávateľa súťažné podklady k predmetnej
zákazke. 
 
Záujemca: Názov, adresa, IČO, telefón, fax, meno a priezvisko kontaktnej osoby telefónne číslo, e-mail. 
3. Žiadosť o súťažné podklady môže záujemca doručiť v listinnej podobe poštou, kuriérnou službou, alebo osobne na
kontaktnú adresu podľa bodu I.1) v slovenskom jazyku v originálnom vyhotovení. Záujemca v žiadosti o poskytnutie
súťažných podkladov uvedie svoje identifikačné údaje: (v prípade skupiny za každého člena skupiny samostatne),
obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho
zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, číslo faxu, internetová adresa, meno a priezvisko kontaktnej
osoby telefónne číslo, e-mail. 
 
4. Verejný obstarávateľ odporúča využiť postup uvedený v bode 2 alebo 3 z dôvodu, že ak verejný obstarávateľ nebude
poznať identifikačné údaje resp. kontaktné údaje na záujemcov, nevie im zabezpečiť doručenie vysvetlení, zmien a
iných informácií, ktoré by mohli mat vplyv na vypracovanie kvalifikovanej ponuky k tejto zákazke. V prípade, že
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záujemca získal súťažné podklady od inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo si ich prevezme v elektronickej podobe z
profilu verejného obstarávateľa bez zaslania registračného textu (podľa bodu 2) koná tak na vlastnú zodpovednosť a
vlastné riziko. 
 
5. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu III.2 uvedených v tomto Oznámení musia byť
predložené v slovenskom jazyku. V prípade, že uchádzač má sídlo podnikania mimo územia Slovenskej republiky,
predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne tieto doklady musia byť
preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu,
rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. Verejný obstarávateľ uzná aj iný doklad, ktorý predloží uchádzač na
preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu III.1 uvedených v tomto Oznámení, ak ním preukáže splnenie
požadovaných skutočností. Ak doklady predkladá skupina dodávateľov, predloží v obálke s ponukou aj vyhlásenie
všetkých členov skupiny s uvedením, ktorý z týchto členov zastupuje skupinu navonok v tejto verejnej súťaži, pričom
toto vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenými osobami všetkých členov skupiny. 
 
6. Vysvetlenie požiadaviek uvedených v tomto Oznámení, podmienok účasti a súťažných podkladoch a dokumentoch
informatívneho charakteru alebo inej sprievodnej dokumentácie v tomto verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ
preukázateľne bezodkladne oznámi v zmysle § 38 zákona o verejnom obstarávaní všetkým známym záujemcom,
najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude
doručená v primeranej lehote na kontaktnú adresu uvedenú v bode I.1) v tomto oznámení, t.j. do 20. 05.2016. 
 
7. Verejný obstarávateľ bude všetky vysvetlenia požiadaviek uvedených v tomto Oznámení, podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní, súťažných podkladov, informatívnych dokumentov alebo inej sprievodnej dokumentácie
zverejňovať v PROFILE verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie
(https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/4767). 
 
8. Informáciu o spracovanom a zverejnenom vysvetlení zašle verejný obstarávateľ všetkým známym záujemcom
elektronicky (e-mailom) prostredníctvom kontaktného miesta podľa bodu I.1)v tomto oznámenia. 
 
9. Lehota uvedená v bode IV.3.8 platí pre časť ponuky označenej ako "Ostatné". 
 
10. Verejný obstarávateľ uzatvorí rámcovú dohodu samostatne na každú časť predmetu zákazky s jedným účastníkom
t.j. úspešným uchádzačom v danej časti zákazky. 
 
11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu zo súťažných ponúk, ak budú v rozpore s finančnými
možnosťami verejného obstarávateľa a ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bola verejná súťaž vyhlásená, resp. nastanú
okolnosti hodné osobitného zreteľa. 
 
12. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača/uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho
uchádzača/uchádzačov v poradí. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených
ponúk, ak predložená ponuka presiahne objem pridelených finančných prostriedkov na dodanie predmetu zákazky. Táto
ponuka sa stane pre verejného obstarávateľa neprijateľná. 
 
13.Predbežné oznámenie: 6969 - POS, vestník č. 70/20106, zo dňa 12.04.2016.

VI.4)    ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)    Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania:  V súlade s § 136 a § 138 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.3)    Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
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