
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

v rámci prieskumu trhu uskutočňovaného pre zákazku podľa § 9 odst. 9. zákona 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

číslo SNM-MČK-ZNS-2014/10 

 

1. Verejný obstarávateľ: Slovenské národné múzeum, Vajanského 2, 810 06 Bratislava 

2. Kontaktná osoba: PhDr. Ing. Jaroslav Hájiček, č. t. 0336905806  

3. Predmet zákazky:   

1/ Ošetrenie 8 ks stromov rezom – pracovné označenie stromov v areáli hradu začína 
vpravo za vrátnicou pri vstupe do areálu : a) vpravo sú lipy označené pracovným 
poradovým číslom 1 až 9, b) vľavo od vstupu je pri plote javor horský označený č. 10, 
ďalej pokračuje pracovné číslovanie stromov – líp č. 11 až 20 :  

- lipa č. 1 – obvod vo výške 1,3 m 443 cm, priemer kmeňa vo výške 1,3 m 141 cm, 
výška stromu 20 m + dynamická väzba koruny stromu, 

- lipa č. 2 – obvod vo výške 1,3 m 460 cm, priemer kmeňa vo výške 1,3 m 146 cm, 
výška stromu 25 m + dynamická väzba koruny stromu, 

- lipa č. 5 – obvod vo výške 1,3 m 548 cm, priemer kmeňa vo výške 1,3 m 175 cm, 
výška stromu 30 m + dynamická väzba koruny stromu,  

- lipa č. 9 – obvod vo výške 1,3 m 410 cm, priemer kmeňa vo výške 1,3 m 131 cm, 
výška stromu 30 m + dynamická väzba koruny stromu,  

- lipa č. 14 – obvod vo výške 1,3 m 310 cm, priemer kmeňa vo výške 1,3 m 99 cm, 
výška stroju 30 m + dynamická väzba koruny stromu,  

- lipa č. 16 – obvod vo výške 1,3 m 485 cm, priemer kmeňa vo výške 1,3 m 154 cm, 
výška stromu 35 m, 

- lipa č. 17 – obvod vo výške 1,3 m 350 cm, priemer kmeňa vo výške 1,3 m 111 cm, 
výška stromu 35 m,  

- pagaštan konský – príjazdová cesta od Častej – obvod vo výške 1,3 m 210 cm, 
priemer kmeňa vo výške 1,3 m 67 cm, výška stromu 15 m 

2/ Radikálny bezpečnostný orez 3 ks stromov (čiastočný výrub) – stromy sa nachádzajú 
v areáli historického parku, aleje okolo ciest a na lúke postihnuté preschnutím koruny, 
poškodené terminálne časti stromov vyžadujúce radikálnu redukciu koruny pomocou 
špeciálnej lanovolezeckej techniky :  

- lipa od križovatky 4. v poradí smerom Častá – obvod vo výške 1,3 m 443 cm, priemer 
kmeňa vo výške 1,3 m 141 cm, výška stromu 25 m, 

- lipa od križovatky 7. v poradí smerom hrad – obvod vo výške 1,3 m 460 cm, priemer  
kmeňa vo výške 1,3 m 146 cm, výška stromu 25 m,  

- dub, dvojkmeň – lúka smer Pohrebná kaplnka – obvod vo výške 1,3 m 465 cm, 
priemer vo výške 1,3 m 148 cm, výška stromu 25 m         

 



   

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 2.606,- € bez DPH 

5. Miesto dodania služby : SNM – Múzeum Červený Kameň, 900 89 Častá 

6. Termín realizácie : február 2014 

7. Stručný opis zákazky: rozpísaný v predmete obstarávania   

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV):   

77211400-6 – Orezávanie stromov  

77211500-7 – Údržba stromov     

 9.   Podmienky účasti:  

- predloženie živnostenského listu alebo výpisu z Obchodného registra 

  10. Cenová ponuka bude predložená v nasledovnej špecifikácii:  

- cena bez DPH, s DPH 

- termín dodania tovaru 

- platnosť ponuky  

      11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

- najnižšia cena za celý predmet zákazky 

 12. Lehota na predkladanie ponúk:.  

      - 31.1.2014 do 12.00 hod.  

 13. Miesto na predloženie ponuky: SNM – Múzeum Červený Kameň, 900 89 Častá 

                                                             jaroslav.hajicek@snm.sk  

   

Dátum vyhotovenia: 21.01.2014 


