
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20227155_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Nitra
Sídlo: Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra, Slovenská republika
IČO: 308307
DIČ:
IČ DPH: SK 202 110 2853
Bankové spojenie: IBAN: SK 0409000000005028001139
Telefón: 00421 037 6 502305

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Marek Áč - ARBORIA s.r.o.
Sídlo: 37, 95108 Golianovo, Slovenská republika
IČO: 50850890
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: +421908168238

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Orezanie drevín
Kľúčové slová: rezy drevín
CPV: 77211400-6 - Orezávanie stromov
Druh/y: Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Orezanie vzrastlých stromov rastúcich na území mesta Nitra.

Funkcia

Rez 117 ks  drevín rastúcich na území mesta Nitry za dodržania STN 837010, arboristických štandardov a podmienok v 
prílohe a v zmysle tabuľkovej prílohy, s odvozom napílenej drevnej hmoty do kompostárne v Krškanoch.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Dub, javor lokálna redukcia od prekážky, redukčný rez 2 ks

Buk  bezpečnostný a zdravotný rez, lokálna redukcia od 
prekážky 1 -viackmeň

Sofora, lipa bezpečnostný, redukčný rez o 20% objemu 
a výšky, lokálna redukcia od prekážky 2+1 ks

Lipa + slivka redukčný rez do 20% 1+1 ks

Javor  bezpečnostný, zdravotný, redukčný rez 2 ks

Brestovec, javor Výchovný rez 25 ks

dub Bezpečnostný a zdravotný rez, lokálna redukcia od 
prekážky 1 ks
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Pagaštan,lipa,breza, sofora, hrab, jelša, Koelreuteria, 
dub .Bezpečnostný, redukčný, zdravotný rezKontrola 
dynamickej väzby na sofore,Osadenie dynamickej väzby
4t na určenom pagaštane, lokálna redukcia od prekážky.
Symetrizačný rez na určenej lipe a sofore, stabilizácia 
tlakovej vidlice na určenom pagaštane a lipe, lokálna 
redukcia od prekážky,lokálna redukcia kodominantného 
vetvenia na určenej lipe, úprava priechodného prierezu.

4+7+2+4+1+1+1+1 ks

Pagaštan, breza, lipa Pagaštan – prístrojová 
kontorla-dyn, zdrav.rez, lokálna redukcia 
kodominantného vetvenia.Lipa – symetrizačný a 
zdravotný rez, breza-bezpečnostný rez, lok.redukciak 
prekážke, dynamická väzba 4t

1+1+1 ks

Javor, pagaštan Javor – zdravotný a symetrizačný rez. 
Pagaštan-redukčný rez 20%, zdravotný rez 1+1 ks

Sofora  Bezpečnostný a zdravotný rez, redukcia objemu 
a výšky 20% 1 ks

Lipa , tuja, čerešňa Bezpečnostný, zdravotný rez. 
Zosadzovací. Redukčný v rozsahu od 15 – 30 %, lokálna
redukcia ku pekážke, a z dôvodu stability.Prístrojová 
kontrola – tomograf 1x lipa

6+1+ 3 ks

Brestovec  Výchovný rez 44 ks

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Dodávateľ musí mať platnú akreditáciu, prípadne certifikáciu- EAC ( european treeworker/treetechnician.)

Pri výkone rezov budú zachované pravidlá bezpečnosti pri práci vrátane zabezpečenia manipulačného priestoru pod 
stromami, aby nedošlo k ohrozeniu a zraneniu osôb, poškodeniu majetku.

Ošetrenie: - je nutné uskutočniť lezeckou technikou-dreviny sa nachádzajú v teréne neprístupnom pre vysokozdvižnú plošinu,  
- bude koordinované so správcom cintorínov (v závislosti na termíne smútočných obradov)

Dodávateľ zodpovedá za škody spôsobené jeho činnosťou.

Verejný obstarávateľ zruší zákazku, pokiaľ ponuky presiahnu PHZ verejného obstarávateľa. Predpokladaná hodnota zákazky :
22 480,- € bez DPH

Termín realizácie : júl - august

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

1.pdf 1.pdf

2.jpg 2.jpg

3 (2).jpg 3 (2).jpg

3 a.jpg 3 a.jpg

3 b.jpg 3 b.jpg

4 (2).jpg 4 (2).jpg

4 a.jpg 4 a.jpg

5 (2).jpg 5 (2).jpg

6 a.jpg 6 a.jpg

6 b.jpg 6 b.jpg

6 b.jpg 6 b.jpg

6.jpg 6.jpg

6.jpg 6.jpg
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8 (1).jpg 8 (1).jpg

8 (2).jpg 8 (2).jpg

8 (3).jpg 8 (3).jpg

8 (4).jpg 8 (4).jpg

8 (5).jpg 8 (5).jpg

8 (6).jpg 8 (6).jpg

8 (7).jpg 8 (7).jpg

8 (8).jpg 8 (8).jpg

8 (9).jpg 8 (9).jpg

8 (10).jpg 8 (10).jpg

8 (11).jpg 8 (11).jpg

8 (12).jpg 8 (12).jpg

8 (13).jpg 8 (13).jpg

9 (2).jpg 9 (2).jpg

9 (3).jpg 9 (3).jpg

9 (4).jpg 9 (4).jpg

10 (2).jpg 10 (2).jpg

11.jpg 11.jpg

12 (1).jpg 12 (1).jpg

12 (2).jpg 12 (2).jpg

12 (4).jpg 12 (4).jpg

12 (5).jpg 12 (5).jpg

12 (6).jpg 12 (6).jpg

12 (7).jpg 12 (7).jpg

12 (8).jpg 12 (8).jpg

12 (7).jpg 12 (7).jpg

12 (8).jpg 12 (8).jpg

12 (9).jpg 12 (9).jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra - Staré Mesto
Ulica: Štefánikova 60, 950 06 Nitra

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.07.2022 13:53:00 - 31.08.2022 13:53:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 117,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
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IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 22 083,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 26 500,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 08.07.2022 14:28:00

Objednávateľ:
Mesto Nitra
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Marek Áč - ARBORIA s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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