
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Sadbové úpravy

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Ledrov, spol. s r.o.

IČO 31635041

Adresa Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, SK

Kontaktná osoba Tomáš Pokorný, +421910951882, pokorny.tomas@centrum.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

 Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: 3757,98 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 11/2018

Lehota na predkladanie
ponúk: do 8.10.2018 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?dURKqZnZcPKgdb5KPlzOTkI
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených
ponukách

 

Opis

Oblasť Ostatné

Podoblasť Zahradníctvo
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https://www.tendernet.sk/zakazka?dURKqZnZcPKgdb5KPlzOTkI


Opis zákazky

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli
primerané jeho kvalite a cene.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

SADOVÉ ÚPRAVY 
Výsadba nových drevín sa bude realizovať na miestach vyčlenených vo výkrese. Zelené plochy budú
odčlenené od spevnených plôch pomocou cestných, záhradných a z časti aj plastových obrubníkov.
V záujmovom území niesú žiadne existujúce dreviny. Plochy sú doplnené o zeleň vysokého ale aj
nízkeho vzrastu, či už listnatého alebo ihličnatého charakteru. 
Navrhované dreviny a rastliny ( zoznam viď nižšie) dobre znášajú vplyv prostredia. Svojou
farebnosťou, zaujímavosťou a textúrou esteticky spestrujú okolie budovy. Dreviny sa striedajú v
závislosti od výšky dreviny, farebnosti kvetov a taktiež v závislosti od toho, či je ker stálo zelený
alebo opadavý
Výsadba rastlín je navrhnutá vzhľadom na spestrenie okolia budovy. Dynamika výsadby, farebná
pestrosť a striedanie stálozelených a opadavých drevín zabezpečí zaujímavú a v každom období
atraktívnu kompozíciu.

Založenie zelene
DREVINY: 
Pri každej drevine nad 1,5 m potrebné použiť 3 oporné, drevené koly s výškou okolo 2 m, ktoré
musia byť osadené pred samotnou výsadbou dreviny. Zeminu nad koreňmi každej dreviny je
potrebné prikryť netkanou textíliou alebo vrstvou mulče. Pri nákupe drevín dbať na kvalitu
kupovaného materiálu.
Voľno koreniace: dbať na rovný vzrast, nepoškodenosť materiálu na kmeni, konároch a koreňoch
S koreňovým balom: kmeň musí byť rovný, nepoškodený, koruna symetrická rovnomerná, koreňový
bal musí byť guľovitý ( hruškovitý tvar prezrádza zlú manipuláciu s rastlinou), nesmie sa drobiť 
Výsadbovú jamu je potrebné vykopať dostatočne hlbokú, aby sa korene netienili. Pri
kontajnerovaných drevinách alebo pri drevinách s koreňovým balom, by mala byť jama 20 – 30 cm
širšia ako je rozmer balu. Pokiaľ je to možné, mala by sa jama vykopať pár dní pred výsadbou aby
steny zmäkli. Drevinu o koly ukotviť mäkkým materiálom, aby nedošlo k poškodeniu kôry. Fixácia u
vyšších rastlín je potrebná minimálne po dobu jedného roka. Dreviny je doporučené vysádzať na jar
do mája, pri menších drevinách je to možné aj naj jeseň. Po výsadbe potrebná výdatná zálievka. Je
potrebná pravidelná údržba drevín. Zostrih robiť až po zakorenení. 

Zásahy pri drevinách opadavých 
• tvarovanie korún stromov a krov (výchovný rez), presvetľovanie korún (presvetľovací rez) 
• zmladzovanie starých stromov a krov- zmladenie krov sa zvykne robiť tak, že vo vegetačnom
kľude v jednom roku sa zreže ½ kra 20-30 cm nad zemou, na jar vyrastú nové osi, ktoré sa môžu
postupne preriediť, a na druhý rok sa zreže druhá polovica kra.

Zásahy pri drevinách ihličnatých a vždyzelených
• formovanie rastu korún
• zabezpečenie zimnou vlahou, prípadne pri chúlostivých taxónoch zimná ochrana (kryt), je potrebné
tiež zabezpečiť zimnú zálievku, mulčovaním, alebo iným rastlinným krytom brániť výparu z pôdy,
chrániť rastliny pred zimným slnkom, 

ZATRÁVNENIE
Kvôli bezproblémovému koseniu existujúceho trávnika motorovou kosačkou budú nerovností terénu
v areáli vyrovnané výkopovým pôdnym materiálom získaným z výkopu a budú vysiate trávnym
semenom -ihriskovým. Nerovnosti terénu treba pritom zasypať najprv výkopovým materiálom horšej
kvality a dorovnať ich kvalitnejšou povrchovou humusovou vrstvou. Pred založením trávnika treba z
pozemku odstrániť stavebný odpad. Vhodné je nechať nasypanú pôdu niekoľko týždňov uľahnúť,
ideálne vystaviť ju cez zimné obdobie mrazom.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. 

Opis

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
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1 Sadbové úpravy podľa predloženého výkazu - výmeru 1,000 súbor

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť

Výkaz výmer sadové úpravy.pdf Iné 21.9.2018 244,9 kB

01_SITUACIA_121.pdf Iné 21.9.2018 1,1 MB
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