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Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky  

1. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky: 
 
Názov: Dodanie a odborné vysadenie stromov v náhradnej výsadbe 
Kľúčové slová: vysadenie stromov, záhradnícke služby 
CPV:  03452000-3 Stromy 

77211600-8 Výsadba stromov 
Druh: služba / tovar 
 
2. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 
 
Dodanie a odborné vysadenie stromov obvodu 21 – 25 cm vo výške 1 bm 
 
3. Technická špecifikácia predmetu zákazky: 
 
1. Dodanie stromov KATALPA BIGNÓNIOVITÁ (nana), obvod kmeňa 21-25 cm  
          vo výške 1 bm ks 6 
2. Dodanie stromov PRUNUS KANZAN, obvod kmeňa 21-25 cm vo výške 1 bm ks 2 
3. Dodanie stromov ACER PLATANOIDES GLOBOSUM, obvod kmeňa 21-25 cm  
 vo výške 1 bm ks 3 
4. Kopanie jám 410-700mm  ks 11 
5. Výsadba rastlín veľkosť balu 410-700mm ks 11 
6. Výmena substrátu ks 11 
7. Uloženie drenážnej rúry ks 11 
8. Vytvorenie misy okolo rastlín ks 11 
9. Zasypanie drenážnej rúry dunajským štrkom ks 11 
10. Kolovanie stromov, 4 ks/ strom ks 11 
11. Zálievka ks 11 
12. Likvidácia a odvoz bioodpadu ks 1 
13. Doprava ks 1 
 
4. Osobitné požiadavky na plnenie: 
 
- Dodávateľ sa zaväzuje pre Objednávateľa zrealizovať dodanie predmetu zákazky, ktoré spočíva v 

odbornom vysadení stromov, vrátane dopravy, odvozu a likvidácie odpadu. 
- Dodávateľ zabezpečí odovzdanie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie diela, osobám 

oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

- Dodávateľ musí byť v zmysle platných právnych predpisov oprávnený uskutočňovať predmetné 
práce. 

- Ak konanie dodávateľa má za následok porušenie predpisov BOZP, PO, životného prostredia alebo 
platných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ a tieto porušenia budú mať za následok 
uloženie pokuty (sankcie) Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa 
príslušných právnych predpisov, je dodávateľ povinný nahradiť Objednávateľovi takto zaplatenú 
pokutu v plnej výške. Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu dodržiavania povinností 
vyplývajúcich v zmysle objednávky a ďalších povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane BOZP a 
PO. 
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- Dodávateľ sa zaväzuje niesť plnú zodpovednosť za bezpečný postup vykonávaných pracovných 
činností a za dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany 
pred požiarmi na pracovisku. Dodržiavanie ustanovení nezbavuje Dodávateľa zodpovednosti za 
BOZP a PO. 

- Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadné vady na plnení v zmysle objednávky  uplatní bezodkladne po 
ich zistení písomnou formou. Pokiaľ sa písomne zmluvné strany nedohodnú inak, Dodávateľ sa 
zaväzuje odstrániť závady a nedostatky vo vykonaných prácach do 2 dní od doručenia písomnej 
reklamácie. O odstránení vád sú zmluvné strany povinné bez zbytočného odkladu vyhotoviť 
protokol, ktorý bude podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. 

- Dodávateľ je povinný odstrániť vady na vlastné náklady. Dodávateľ nemá nárok na úhradu nákladov 
za vykonané práce ani na úhradu akýchkoľvek iných nákladov, ktoré mu z titulu odstránenia vád 
vzniknú. 

- Dodávateľ je povinný zabezpečiť pracovisko výstražnými a bezpečnostnými prvkami. 
- Dodávateľ je zodpovedný v plnom rozsahu za akúkoľvek škodu a iné priamo alebo nepriamo 

súvisiace náklady, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia akýchkoľvek jeho záväzkov vyplývajúcich 
z objednávky. 

- Dodávateľ umožní zástupcovi objednávateľa kontrolovať plnenie počas jeho realizácie. Odborné 
vysadenie stromov sa uskutoční v termíne do 21.03.2022. 

- Plnenie v zmysle objednávky sa považuje za riadne ukončené a odovzdané po písomnom 
protokolárnom prevzatí celého plnenia objednávateľom . 

- Celková cena je cena maximálna a zahŕňa všetky služby/tovary, ktoré je Dodávateľ povinný 
zrealizovať.  

 
V Bratislave, 25. januára 2022  


