
 
 

 

                   Príručka k procesu verejného obstarávania                                                        Príloha č. 7 
 

Výzva na predloženie ponuky  
  
MESTO NITRA                                                          
 

Mestský úrad v Nitre 
 
Názov, sídlo - adresa vybraného dodávateľa  

 
 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Mesto Nitra, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

 
„Generálny plan zelene pre mesto Nitra“ 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Mesto Nitra 

Sídlo: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 

Štatutárny zástupca: Marek Hattas  

IČO: 00308307 

DIČ: 2021102853 

IČ DPH: SK2021102853    

Tel.: 037/6502112        

Fax: 037/6517329 

Internetová stránka: www.nitra.sk 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.   

Číslo účtu IBAN: SK04 0900 0000 0050 2800 1139  

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  

Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 

3. Kontaktné osoby:  

- na prevzatie ponuky: Ing. Miroslav Ondrejička ondrejicka@msunitra.sk  

- informácie k predmetu zákazky: Ing. Pavol Jakubčin jakubcin@msunitra.sk  

4. Predmet obstarávania: 

„Generálny plán zelene pre mesto Nitra“ 
 
 Typ zákazky: Civilná zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie služby. 
 
CPV 71400000-2 
 
Strategický dokument „Generálny plán zelene pre mesto Nitra“ bude tvoriť významný nástroj v 
procese posudzovania predložených projektových dokumentácii z pohľadu tvorby a ochrany 
životného prostredia, z pohľadu regulácie stavebnej činnosti s cieľom minimalizácie dopadov na 
zelenú a modrú infraštruktúru /aplikácia indexov zelene a možnosti požadovania realizácie 
kompenzačných opatrení, resp. alternatívnych foriem zelene v území s koncentrovaným impaktom 
stavebnej činnosti, identifikácia intaktných plôch zelene s možnosťou vylúčenia stavebnej činnosti/. 
Taktiež bude tvoriť manažérsky nástroj optimalizácie údržby sídelnej zelene z pohľadu plánovania 
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paušálnych a investičných výdavkov mesta v danej oblasti v závislosti od zvolených postupov a 
rajonizácie mesta na jednotlivé intenzitné triedy údržby zelených plôch v správe mesta/. 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Zmluva o dielo.  

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  
Aktivity projektu sa budú realizovať chronologicky v súlade s vytýčeným časovým plánom a 
harmonogramom v následnosti logických krokov, ktoré sa dajú rozdeliť do niekoľkých etáp: 
1/ Prípravná fáza, v ktorej sa zadefinuje hranica riešeného územia projektu, vyhodnotí sa 
aktuálnosť disponabilných ÚPD a iných rozvojových koncepčných materiálov z pohľadu 
manažmentu sídelnej zelene a prebehne inventarizácia disponibilných štúdií, projektov a 
posúdenie ich aktuálnosti. 
2/ Prieskumy a rozbory prírodného prostredia mesta Nitry, pozostávajúce z hodnotenia 
prírodných a socio-ekonomických podmienok mesta Nitry, aktuálnosti MÚSES, urbanistickej 
koncepcie mesta Nitry, charakteristiky mestských častí z pohľadu zelene, dostupnosti a miestnych 
špecifík, historického vývoja sídla a sídelnej zelene, súčasného stavu kvality životného prostredia 
3/ Prieskumy a rozbory zelene zastavaného územia mesta, v rámci ktorých sa terénnym a 
mapovým prieskumom v zmysle stanovenej metodiky spracuje: 
• definovanie kategórií sídelnej zelene z pohľadu veľkosti, kompozície a konfigurácie prvkov /park, 
menšie parkové plochy, areálová zeleň, stromoradia, priemyselná zeleň a pod./ 
• hodnotenie plôch zelene – v zmysle zvolenej metodiky so zameraním najmä na kategóriu, druh, 
funkciu, kompozíciu, pôvodnosť, interakciu s okolím, väzbu na MÚSES, nárokov na údržbu 
• bilancie plôch zelene v jednotlivých mestských častiach 
• hodnotenie porastov zelene a zhodnotenie súčasného stavu zelene vybraných zelených 
parkových plôch v meste 
• prehľad uličných koridorov a stromoradí 
• sídlisková zeleň 
• zeleň nových obytných súborov 
• rekreačná vybavenosť mesta z pohľadu kvality zelene 
• zeleň sakrálnych objektov a pohrebísk 
• zeleň školských a predškolských areálov 
• zeleň zdravotných zariadení 
• brehové porasty rieky Nitra a menších vodných tokov a plôch na území Nitry 
4/ Návrhovú časť strategického dokumentu – generálneho plánu zelene pre mesto Nitra 
budú tvoriť najmä návrhy regenerácie vybraných zelených plôch, výsadieb zelene na nových 
územiach, návrhy výsadieb zelene v jednotlivých mestských častiach podľa jednotlivých kategórií, 
odporúčaná druhová skladba drevín pre mestské prostredie, pasportizácie plôch pre náhradné 
výsadby vo vybraných územiach sídla, návrh intenzitných tried údržby zelene v správe mesta Nitry 
a návrh jej rajonizácie na území mesta, posúdenie a návrh modelového systému manažmentu 
údržby sídelnej zelene s cieľom optimalizácie financovania, definovania postupov pri posúdení 
zdravotného stavu drevín a návrhu na asanáciu v závislosti od významnosti a lokalizácie v sídle s 
cieľom objektivizácie postupov v správnych konaniach o výrube drevín a stanovení náhradných 
výsadieb v zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, optimalizácie interných 
postupov v rámci investičného procesu s cieľom budovania nových výsadieb v meste v rámci 
investičných akcií mesta na úrovni kompetentných odborov mestského úradu, definovania 
kategórie indexu zelene a jej využiteľnosti v územnoplánovacom procese 
 
Projekt bude spracovaný v stanovenom rozsahu v podobe textových, tabuľkových, mapových a 
digitálnych výstupov, kompatibilných s geografickým informačným systémom mesta Nitry, s cieľom 
možnosti následných analýz a syntéz informácií z pohľadu vertikálnej a horizontálnej správy 
územia – aplikácie dát z katastra, dát z digitálnej technickej mapy mesta, dát MÚSES, dát 
dopravného systému a pod. Okrem textových rešerši a analýz digitálnych dát a podkladov /GMIS, 
ortofotomapy, MÚSES a pod./ bude v priebehu realizácie projektu nutná i realizácia terénnych 
prieskumov a zberu dát s cieľom zmapovania súčasného stavu v danej oblasti. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 55.250 EUR bez DPH   

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 

Termín dodania predmetu zákazky je najneskôr do 18 mesiacov od účinnosti zmluvy. 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  

Termín dodania predmetu zákazky je najneskôr do 18 mesiacov od účinnosti zmluvy. 
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Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými 
stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods.2 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom 
znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, nie však skôr ako v deň, kedy bude 
Objednávateľovi doručený od príslušného oprávneného orgánu kladný výsledok kontroly verejného 
obstarávania, ktorého výsledkom je zmluva. Schválenie procesu verejného obstarávania v rámci 
kontroly oprávneným orgánom je teda odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy. V 
prípade, ak Objednávateľovi nebude kladný výsledok kontroly (schválenie verejného obstarávania) 
doručený do dvoch (2) rokov odo dňa uzatvorenia Zmluvy, táto Zmluva zaniká. 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: nie sú súčasťou výzvy 

11. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny opereračný program.  

12. Lehota na predloženie ponuky: 15.03.2019 do 12:00  

13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo e-mailom 

14. Podmienky účasti: 

V zmysle §117 ods. 5 verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa 
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO. Ustanovenie § 11 ZVO tým nie je dotknuté. 

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  
- najnižšia cena   
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať 
najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená 
zmluva, ktorej návrh je prílohou tejto výzvy. Neúspešným uchádzačom bude oznámené, že ich 
ponuka nebola prijatá a bude im oznámená identifikácia úspešného uchádzača s jeho návrhom na 
plnenie kritérií. 

  Poznámka: u platcu DPH sa hodnotí cena vrátane DPH, u neplatcu DPH sa hodnotí celková cena. 

16. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Ponuku je možné predložiť v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke s označením 
„Generálny plán zelene pre mesto Nitra“ - Neotvárať ! na adresu: Mesto Nitra, Mestský úrad 
v Nitre, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra. 
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do 
podateľne verejného obstarávateľa.  
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá a bude vrátená uchádzačovi 
neotvorená. 
Ponuku žiadame vypracovať 6 x v papierovej forme a 1 x v elektronickej forme na CD nosiči. 
Digitálna podoba diela bude odovzdaná v uzavretých formátoch (pdf, jpg a pod.), aj v otvorených 
formátoch (dwg, dgn, shp, xls, doc a pod.)  
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom 
(slovenskom) jazyku.  

Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 
jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho 
úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty 
vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do 
štátneho jazyka 

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.  

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje - povinné dokumenty:  

a) identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, 
telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu 
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá, 

b.) návrh zmluvy: uchádač vyplní článok I časť “Zhotoviteľ” a článok VI bod 6.1, návrh zmluvy 
opečiatkuje a podpíše oprávnená osoba alebo oprávnenou osobou poverená osoba. Originál 
poverenia bude tvoriť prílohu návrhu zmluvy, 

c) fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať 
stavebné práce:  
- doklad o autorizacii v profesii krajinný architekt - autorizačné osvedčenie v súlade so 
zákonom 138/1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, 
§3, časť 2. Ak sa o zákazku bude uchádzať autorizovaný architekt podľa §3, časť 1, preukáže, 
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že v riešiteľskom time má autorizovaného krajinného architekta podľa §3, časť 2 príslušného 
zákona, 

d) referencia o zrealizovaní aspoň jednej zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je 
predmet zákazky v období za posledných min. 5 rokov a to výhradne v týchto oblastiach: generel 
zelene, miestny územný system ekologickej stability alebo dokument starostlivosti o dreviny.  

17. Otváranie ponúk: 15.03.2019 o 13:00 v sídle verejného obstarávateľa 

18. Postup pri otváraní ponúk:  

Cenové ponuky uchádzačov, ktorí predložili ponuku budú otvárané v poradí, v akom boli doručené. 
Ponuky budú vyhodnotené z hľadiska podmienok účasti, požadovaného obsahu a plnenia kritérií. 
Po vyhodnotení plnenia kritérií bude jednotlivým ponukám pridelené poradie. Po vyhodnotení 
ponuk bude spísaná zápisnica. Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť oprávnené osoby uchádzačov, 
ktorí predložili ponuku, alebo nimi poverené osoby na základe plnej moci, ktorú sú povinní predložiť 
pred otváraním ponúk verejnému obstarávateľovi. 

19. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020  

20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  

Ing. Miroslav Ondrejička - referent pre verejné obstarávanie 

ondrejicka@msunitra.sk  

Ing. Pavol Jakubčin - vedúci odboru komunálnych činností a životného prostredia 

jakubcin@msunitra.sk  

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Elektronická aukcia sa nepoužije. 
Dôvody na zrušenie súťaže - v zmysle § 57 ZVO. 
 Verejný obstarávateľ neposkytne zálohovú platbu. 

 
V Nitre, 6.03.2019 
 
S úctou  
 
 
 
 
 
 
          v.r. 

    ..........................................................  

     Mg. Ján Odzgan 

 prednosta MsÚ v Nitre 
 
Prílohy:  
 
Príloha č.1 - „vzor Zmluvy“  


