
Obec Bernolákovo, Hlavná 111,900 27 Bernolákovo, Slovenská Republika 
 
 

Výzva 
na predkladanie ponúk  

v zmysle § 117 zákona c ̌. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
NÁZOV ZÁKAZKY – KOSENIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 
Názov: Obec Bernolákovo 
Adresa: Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 
IČO: 00304662 
DIČ: 2020662028 
 

  
     Zastúpeným: Mgr. Richard Červienka, starosta obce 
     Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 
     Meno a priezvisko:  Erik Mihalský 
     tel.: +421 2/402 006 12 
     e-mail: mihalsky@bernolakovo.sk 
 
2. Stručný opis zákazky:  

Predmetom zákazky je kosenie trávnatých plôch na verejných priestranstvách v katastrálnom 
území Obce Bernolákovo. Verejné priestranstvá zahŕňajú trávnaté plochy parčíkov a alejí, 
trávnaté plochy priľahlé k cestným komunikáciám a chodníkom, trávnaté plochy v uličných 
rigoloch, trávnaté plochy pozdĺž vodného toku, a podobne. Výmera trávnatých plôch je cca 
83000 m2. 

 
 
3. Typ zmluvy a predmet zákazky: 
      Objednávka na predmet zákazky: Kosenie verejného priestranstva 
      Typ zmluvy: Zmluva o dielo 
 
4. Predpokladaná hodnota zákazky:   15000 € bez DPH 
 
 
5. Druh zákazky: služba 
 
6. Miesto: Verejné priestranstvá v katastrálnom území Obce Bernolákovo  
 
7. Trvanie zmluvy: rok 2017 4 – 5-tich etapách 
 
8. Lehota na predkladanie ponúk: 15.03.2017 do 12:00 
 
 
9. Miesto predkladania ponúk:  

Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe v uzatvorených obálkach a označujú sa 
„Kosenie 2017 – NEOTVÁRAŤ“, alebo prostredníctvom e-mailu s označením, resp. 
predmetom správy Kosenie 2017 – NEOTVÁRAŤ, e-mail je potrebné zabezpečiť vyžiadaním 
potvrdenia o prečítaní. 
Adresa na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: 
Obecný úrad Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 
e-mail: mihalsky@bernolakovo.sk 

 

www.voprakticky.sk  dokumenty k zákazke podľa § 117 
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10. Spôsob stanovenia ceny:  

cena bola stanovená v súlade s §6 ZVO na základe fakturácie rovnakej zákazky 
z predchádzajúcich období. 

 
 
11. Jazyk ponuky:  

slovenský 
 
 
12. Podmienky financovanie predmetu zákazky: 

- Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.  
- Fakturácia-úhrada bude realizovaná formou bezhotovostného prevodu na účet po 

vystavení daňového dokladu-faktúry zhotoviteľom a doručení objednávateľovi. Splatnosť 
faktúr je 30 dní odo dňa doručenia na adresu objednávateľa-obce. 

 
13. Podmienky účasti uchádzačov:  

- Registrácia v Registri partnerov verejného sektora 
- Uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu vo vzťahu k danému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku 
 
 
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:  

 
- Referencie a ich kvalita 
- Osobné dobré skúsenosti s dodávateľom 
- Technické zabezpečenie pre kvalitné poskytnutie služby 
- Cena 

 
 
 
15. Ostatné: PRI TEJTO ZÁKAZKE JE NUTNÁ OSOBNÁ OBHLIADKA MIESTA  

 


