
 
                       

 
MESTO  BYTČA 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov, na dodanie predmetu zákazky v rámci projektu: 
„Výsadba a doplnenie výsadby stromov“. 

 
 
Predmet zákazky: „Výsadba a doplnenie výsadby stromov“. 
 
1.   Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Bytča 
Sídlo: Mestský úrad v Bytči, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča  
IČO: 00 321 192 
Telefón:  041/507 39 14 
Fax:  041/507 39 12 
Kontaktná osoba:  Ing. Dušan Beníček -  vo veciach VO 
Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod. 
e-mail : aukcie@bytca.sk 

  
2.  Typ zmluvy:   Výsledkom procesu verejného obstarávania bude objednávka. 
 
3.   Miesto dodania zákazky: Pozemky verejnej zelene pri parkovacom dome na Ul. Hollého 
a Ul. Bottovej  v Bytči. 
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Jedná sa o odstránenie starých drevín a 
výsadbu novej izolačnej zelene a stromov na Ul. Hollého a Bottovej v Bytči. Podrobnejšie 
v súpise požadovaných prác a dodávok. Cena s dopravou. 

Por.č. Popis Množstvo MJ Cena bez DPH Cena s DPH 

1. Úprava terénu výsadby, pred výsadbou rastlín 
s úpravou terénu, bez doplnenia ornice v hornine 1 – 
4, pri nerovnostiach nad+.50 do +.100mm v rovine 
alebo svahu do1:5 (100% výmena pôdy pre kry 
a stromy v rovine15 m3) 

125 m2   

2. Vyhĺbenie jamky pre drevinu/rastlinu 5 l a viac v rovine 
alebo na svahu do 1:5 alejové stromy 

 

30 ks   

3. Výsadba dreviny s balom (5l a viac) do vopred 
vyhĺbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 
1:5 

30 Ks   

4. Lokálna výmena pôdy pre drevinu/rastlinu 5 a viac 

 

30 Ks   

5. Uloženie netkanej textílie voči zaburineniu + 10% 
prekládka 

55 m2   



 
 

6. Mulčovanie vysadených rastlín s prípadným naložením 
odpadu na dopravný prostriedok, s odvozom do 20 km 
a so zložením pri hr. Mulča na 50 do 100 mm v rovine 
alebo na svahu 

55 m2   

7. Ukotvenie stromu ku kolom 30 Ks   

8. Kôra borovicová-vrecovaná (80 l) 15 Ks   

9. Substrát záhradnícky (75 l) 5 ks   

10. Plastový klinec na uchytenie netkanej textílie 80 Ks   

11. Netkaná textília čierna 1,6 m 40 Bm   

12. Polkoly – dĺžka 50 cm 90 Ks   

13. Kôl impregnovaný 90 Ks   

14. Popruhy na ukotvenie stromu – 2,1 m/strom 63 Bm   

15. Prunus cerasifera Nigra 11 ks   

16. Prunus serulata Kanzan 10 Ks   

17. Platanus hisp. Alphens Globe 9 ks   

18. Vyhĺbenie jamky pre drevinu/rastlinu 1 l v rovine alebo 
na svahu do 1:5 

150 ks   

19. Výsadba dreviny s balom (1l) do vopred vyhĺbenej 
jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 

150 Ks   

20. Spirea cin. Gresheim. 150 ks   

 SPOLU     

 

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

 

6.  Variantné riešenie: 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

 
7.  Podmienky účasti v procese verejného obstarávania: 
     
   -  doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 

na daný predmet zákazky podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Ak je uchádzač zapísaný do 
zoznamu podnikateľov, verejný obstarávateľ odporúča túto informáciu uviesť v ponuke. 

 
8.  Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
 

a) dňa 22.8.2014. do 9. 00  hod., 
b) doručenie ponuky elektronicky na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy, alebo 

poštou,   osobne na  poštovej adrese, 
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, 
- „Výsadba a doplnenie výsadby stromov“ - NEOTVÁRAŤ 



 
d) jazyk ponuky slovenčina, mena:  €  (euro), 
 

9.  Ponuka obsahuje: Ponuku na celý predmet zákazky na uvedenom formulári, vo formáte 
xls, alebo pdf. 
 
10. Predpokladaná hodnota zákazky: 3.500,00 € bez DPH. 
 
11. Cena plnenia: Cenu plnenia uvedie uchádzač v priloženej tabuľke na základe vlastných 
výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom 
zákazky. Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej 
informácie o navrhovanej cene vo formulári. 
 
12. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku  v lehote splatnosti 
faktúr minimálne 14 dní odo dňa jej doručenia. 
 
13. Kritériá hodnotenia ponúk:  
 
- Najnižšia cena  v € s DPH        100 % 
 
14. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, pred vlastnou realizáciou 
výsadby drevín, požiadať dodávateľa o predloženie vzoriek používaného materiálu. 
Verejný obstarávateľ ďalej požaduje zabezpečiť následnú starostlivosť o výsadbu počas 1 
roka od výsadby. 
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 § 46 zák. č. 25/2006  Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.  
 
15. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EU: Nie 
 
 
 
 

 
Miroslav Minárčik 
      primátor 
 

 
 
 


