
PRIESKUM TRHU 
Jednoduchá zákazka  

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
na dodanie služby  na predmet zákazky:  

„Údržba verejných parkov“ 

 
 
1. Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Bytča 
Sídlo: Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01Bytča   
IČO: 00 321 192 
Telefón: 041/5073914 
Fax: 041/5073912 
Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod. 
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Beníček 
e-mail : aukcie@bytca.sk 

  
2 Typ zmluvného vzťahu: Objednávka 

 
3.   Miesto dodania zákazky: Podľa bodu 1.  tejto výzvy 
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Jedná sa o jarnú údržbu parkov na území 
mesta Bytča. 
 
I. Park pred Futbalovým štadiónom v Bytči. 
Podklady pre ocenenie premetu zákazky: 

Položka Jednotka Cena za jed. Množstvo Spolu 
Vyplevanie výsadby ks  1  
Tvarovací rez vysadby, odvoz odpadu zo strihania ks  1  
Vertikutácia trávnika, vyhrabanie odvoz stariny m2  890  
Hnojenie m2  890  
Hnojivo *Entec 26-30 g/ m2 kg  26,7  
Dosev trávnika+osivo, substrát ks  1  
Hnojenie rastlín ks  1  
Hnojivo dodávka s postup. uvoľ. živín *Osmocote ks  4  
Mulčovacia kôra - smrek 80 l  72  
Mulčovanie výsadieb ks  1  
Odstránenie nežiaducej trávy mechanicky ks  1  
SPOLU BEZ DPH     
SPOLU S DPH     

*Alebo ekvivalent 
 

II. Park Hliník nad Váhom. 
Podklady pre ocenenie premetu zákazky: 

Položka Jednotka Cena za jed. Množstvo Spolu 
Vyplevanie výsadby ks  1  
Tvarovací rez vysadby, odvoz odpadu zo strihania ks  1  
Vertikutácia trávnika, vyhrabanie odvoz stariny m2  1080  
Hnojenie m2  1080  
Hnojivo *Entec 26-30 g/ m2 kg  32,4  
Dosev trávnika+osivo, substrát ks  1  



Hnojenie rastlín ks  1  
Hnojivo dodávka s postup. uvoľ. živín *Osmocote ks  5  
Mulčovacia kôra - smrek 80 l  200  
Mulčovanie výsadieb ks  1  
SPOLU BEZ DPH     
SPOLU S DPH     

*Alebo ekvivalent 
 

III. Parčík pred mestským úradom. 
Podklady pre ocenenie premetu zákazky: 

Položka Jednotka Cena za jed. Množstvo Spolu 
Vyplevanie výsadby ks  1  
Tvarovací rez vysadby, odvoz odpadu zo strihania ks  1  
Vertikutácia trávnika, vyhrabanie odvoz stariny m2  230  
Vertidrian hĺbkové rovolnenie pôdy m2  230  
Hnojenie m2  230  
Hnojivo *Entec 26-30 g/ m2 kg  7  
Dosev trávnika+osivo, substrát ks  1  
Hnojenie rastlín ks  1  
Hnojivo dodávka s postup. uvoľ. živín *Osmocote ks  6,6  
Mulčovacia kôra - smrek 80 l  40  
Mulčovanie výsadieb ks  1  
Mechanické odstránenie nežiaducej trávy ks  1  
SPOLU BEZ DPH     
SPOLU S DPH     

*Alebo ekvivalent 
 

Výsledná cena bude určená nasledovne: 

Celková cena dodania predmetu zákazky: 

Cena bez DPH 

Cena s DPH: 

KRITÉRIUM NA HODOTENIE PRIESKUMU TRHU: 

CELKOVÁ CENA I. + II. + III. S DPH            100% 

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH pri určení ceny upozorní na túto skutočnosť 
verejného obstarávateľa. 

 
5.   Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: Do 1 mesiaca od prebratia   
objednávky. 
 
6. Podmienky účasti v prieskume trhu: 
Súčasťou ponuky bude výpis z obchodného registra, živnostenský list prípadne iný doklad 
oprávňujúci uchádzača dodávať predmet zákazky. 
 
7. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponuky: 

a) dňa 28.3.2014. do 9. 00 hod., 
b) ponuka bude predložená podľa písmena a) bodu 6. v písomnej forme na adrese 

podľa bodu 1. 



c) ponuka bude predložená v uzavretej obálke označená heslom prieskumu trhu 
a heslom „Neotvárať“. 

 
8. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v mesačnom 
fakturačnom období v lehote splatnosti faktúr 14  kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 
 
9.   Kritériá hodnotenia ponúk:  
 

- najnižšia cena s DPH       100 %  
        

10.  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku pokiaľ bude 
víťazná ponuka presahovať výšku poskytnutých  finančných prostriedkov, a v zmysle § 46 
zákona o verejnom obstarávaní. 
Z vykonaného prieskumu trhu nevyplýva uchádzačovi právny nárok na uzavretie 
zmluvného záväzku. 
 
 
 
V Bytči, 14.3.2014 
 
 
 

 
 

Miroslav  M i n á r č i k 
     primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


