
                       

 
MESTO  BYTČA 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na dodanie predmetu zákazky: 

„REVITALIZÁCIA  MESTSKEJ  ZELENE  V  BYTČI“. 

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 – VO a obhliadka 

e-mail : aukcie@bytca.sk 

 

2 Typ zmluvného vzťahu: Objednávka 

 

3.   Miesto dodania zákazky: Podľa bodu 1.  tejto výzvy 

 

4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  Jedná sa riešenie doterajšieho stavu zelene na 
území mesta s dôrazom na riešenie problémov zelene v obytných zónach mesta.  
Vypracovanie inventarizácie zelene s návrhom na jej revitalitzáciu. Opakované čiastkové 
zásahy do porastov, a stále častejšie žiadosti o výrub stromov (z dôvodov tienenia a pod.) 

viedli k rozhodnutiu riešiť tento problém komplexne.  Jedná sa o pozemky v zastavanom 

území obce s výsadbou, resp.  parky a  miestne cintoríny. Východiskové podklady:  
 

- snímka z katastrálnej mapy záujmového územia. 
 

Súhrnné riešenie: Rozdelenie predmetného územia na jednotlivé objekty:  
 

Plocha č. 1 – sídlisko  Bytča  (91.073 m
2
)   - pozemok par. č. KN 3020/7 

Plocha č. 2 – park Ul. M. R. Štefánika (3.220 m
2
)  - pozemok par. č. KN 1217 

Plocha č. 3 – Ul. Hlinková („Rajčula“) (9.163 m
2
)  - pozemok par. č. KN 3519/4  

Plocha č. 4 – Ul. Bottova („Úvažie“) (17.129 m
2
)  - pozemok par. č. KN 1327/1 

Plocha č. 5 – Cintorín Bytča (21.627 m
2
)   - pozemok par. č. KN 1191/1 

  „      - pozemok par. č. KN 1202 

Plocha č. 6 – Cintorín Malá Bytča (465 m
2
)   - pozemok par. č. KN 294 

Plocha č. 7 – Cintorín Hrabové (796 m
2
)   - pozemok par. č. KN 633/1 

Plocha č. 8 – Cintorín Pšurnovice (4.427 m
2
)  - pozemok par. č. KN 409/1 

Plocha č. 9 – Cintorín Hliník nad Váhom (11.105 m
2
) - pozemok par. č. KN 186/1 

Plocha č. 10 – Cintorín Mikšová (161 m
2
)   - pozemok par. č. KN 498 

 

Záujmová plocha cca: 159.166 m
2
 

 



Uvedená výmera je orientačná a zahŕňa celkovú plochu pozemkov. 
 

 

 

Obhliadku na zistenie skutkového stavu je potrebné  dohodnúť na tel. č. podľa bodu 1. 
tejto Výzvy, najneskôr deň pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 
 

Pri spracovaní metodiky inventarizácie je potrebné uviesť metodiku. 
 

1. INVENTARIZÁCIA DREVÍN 

Inventarizácia drevín bude spočívať v lokalizácii jednotlivých stromov s popisom ich 
vlastností s cieľom vytvoriť podmienky pre jednoduchšiu údržbu zelene, jej dopĺňanie, 
prípadne odstránenie chorých a inak nevhodných jedincov.   
METODIKA INVENTARIZÁCIE  
Pri spracovaní inventarizácie uvedie uchádzač metodiku inventarizácie, a výsledky budú 
spracované v tabuľke a v priloženej situácii nasledovne:  
1.1. Druh – latinský a slovenský názov dreviny.  
1.2. Priemer koruny – meraný ako priemet koruny (šírka v m) s presnosťou na cca 1 m, táto 
kategória nie je uvádzaná pri úplne všetkých stromoch ( napr. pri prelínajúcich sa korunách) 
1.3. Výška stromu – tento údaj v metroch sme zaznamenali odhadom, len pri mladých 
jedincoch, kedy nie je ešte možné zmerať obvod kmeňa, alebo pri krovitých skupinách sme 
výšku zmerali.  
1.4. Obvod kmeňa – zameraný v predpísanej výške cca 130 cm s presnosťou na 1 cm.  
1.5. Sadovnícka hodnota – stupnica bude 5 miestna, pričom najkvalitnejšie dreviny obdržia 5 
bodov, najmenej kvalitné 1 bod: 5 bodov – zdravá, nepoškodená drevina, habitus 
zodpovedajúci danému druhu a kultivaru, v plnom raste a vývoji, koruna najmenej ½ výšky 
stromu 4 body – dreviny zdravé, alebo mierne poškodené, s tvarom typickým danému 
taxonu, alebo malými tvarovými odchýlkami, má dobrý predpoklad pre ďalšiu existenciu 3 
body – dreviny s narušených tvarom koruny, drevina prevažne zdravá, alebo len čiastočne 
poškodená, vyžaduje úpravu a ošetrenie 2 body – drevina s netypickým tvarom, zavetvená 
len z 1 strany, poškodená, zdravotne závadná, neestetická 1 bod – drevina výrazne chorá, 
úplne suchá alebo usychajúca, ohrozuje bezpečnosť chodcov alebo dopravy, určená na výrub 
v 1. etape  

1.6. Poznámka – iné dôležité údaje, ktoré nie sú obsiahnuté v predchádzajúcich kategóriach 

 

TABULKA – VZOR, viď príloha č. 1 

 

2. NÁVRH REVITALIZÁCIE  

Verejný obstarávateľ požaduje v návrhu revlitalizácie, ktorý bude vychádzať z charakteru 
súčasnej výsadby (podľa inventarizácie) uviesť nasledovné prioritné ciele:  
- odstránenie nevhodných drevín z dôvodu zdravotného stavu rastliny, bezpečnosti  
  obyvateľov, prípadne poškodenia ich majetku (upchávanie žľabov, poškodovanie omietky,   
  zásahy koreňovej sústavy do kanalizácie a pod), a zabezpečenie bezpečného parkovania   
  a pohybu automobilov na verejných priestranstvách. 
- odstránenie drevín a krovín s alergickými účinkami. 
- obohatenie sortimentu o dreviny s nižším vzrastom a atraktívnejším vzhľadom. 
 

Návrh riešenia revitalizácie bude rozpísaný podľa jednotlivých riešených plôch s návrhom 
vysadzovacieho plánu, pre každú plochu osobitne.  



Riešenie verejnej zelene na jednotlivých lokalitách je potrebné predložiť v listinnej forme 

a 1x v elektronickej forme. 

Výsledná cena bude určená nasledovne: 

Celková cena dodania predmetu zákazky: 

Cena bez DPH: 

DPH: 

Cena s DPH: 

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

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 
zákazky. 

6. Variantné riešenie: Neumožňuje sa  

7. Podmienky účasti v procese verejného obstarávania: Doklad o oprávnení dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu na daný predmet zákazky podľa § 32 
ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Ak je uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, verejný 
obstarávateľ odporúča túto informáciu uviesť v ponuke. 

 

 8. Kritériá hodnotenia ponúk:  
 
Por.č..   Váha 

1. Kritérium na vyhodnotenie Cena s DPH/cena celkom• I+II 100 

• cena celkom – v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH 

 
8.1.Najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za dodanie 
predmetu obstarávania, vyjadrenou v EUR. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných 
ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí nepriamou úmerou. Bodové hodnotenie pre 
každú ďalšiu navrhovanú cenu za dodanie predmetu obstarávania ostatných ponúk sa vypočíta ako 
podiel najnižšej navrhovanej ceny za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky a navrhovanej 

ceny za dodanie predmetu obstarávania príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený 
maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium. 

[(cenamin  / cenanavrh) * (bodymax)] 

cenamin  – najnižšia navrhovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky, vyjadrená 

v EUR, 

cenan avrh  – príslušná posudzovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania, uvedená vo 

vyhodnocovanej ponuky, vyjadrená v EUR, 

bodymax  – maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium “najnižšia cena“. 

 

9. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponuky: 
 

a) dňa 23.11.2016 do 9. 00  hod., 

b) doručenie ponuky elektronicky na adrese uvedenej v bode 1. tejto Výzvy, 
poštou,   alebo osobne na  poštovej adrese podľa bodu 1. Výzvy 

c) v prípade predloženia ponuky poštou, alebo osobne je potrebné ponuku doručiť 
v zalepenej obálke na ktorej musí byť uvedené: 
- názov a adresa verejného obstarávateľa, 
- obchodné meno a adresa uchádzača, 



- „Revitalizácia mestskej zelene“ – NEOTVÁRAŤ 

- Predpokladaná hodnota zákazky: 4.000,00 € 

- Lehota na dodanie predmetu zákazky najneskôr do 21.12.2016 

-  

10. 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. 
 

 

11. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup 
verejného obstarávania v prípade, ak najvýhodnejšia ponuka bude vyššia, ako výška  
finančných prostriedkov plánovaných na zabezpečenie  predmetnej zákazky, ako aj v zmysle 

§ 57 zák. č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  
 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav  Minárčik 

     primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIZÁCIA  DREVÍN 

Mesto Bytča – revitalizácia zelene 

 

PLOCHA č. 1 
Por.č. Druh, latinský názov Slovenský názov Priemer 

koruny 

Výška 
stromu 

Obvod 

kmeňa 

Sadovnícka 
hodnota 

Poznámka 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

Návrh revitalizácie: 



Sídlisko 

 

 

 

 



Sídlisko Úvažie 

 

 



Ul. Hlinkova 

 

 

 

 



Park Ul. M. R. Štefánika 

 

 



 

Cintorín Veľká Bytča 

 

 



Cintorín Malá Bytča 

 

 

 

 

Cintorín 



Cintorín Hrabové 

 

 

 

 

Cintorín 



Cintorín Hliník nad Váhom 

 

 

 

 

Cintorín 



Cintorín Pšurnovice 

 

 

 

 

Cintorín 



Cintorín Mikšová 

 

 

 

 

Cintorín 



Cintorín Beňov 

 

 

Cintorín 


